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OD REDAKCJI: 	 Rozmyślanie,	czyli	medytacja,	to	modlitwa,	która	polega	przede	
wszystkim	na	poszukiwaniu	woli	Boga,	umiłowaniu	 jej	 i	 odpowiedzi	
na	tę	wolę.	Rozmyślanie	jako	modlitwa	nie	jest	tym	samym,	co	spisane	

przez	kogoś	„rozważanie”,	„medytacja”	czy	„rozmyślanie”,	zazwyczaj	jednak	taki	spisany	tekst	staje	się	swego	
rodzaju	podbudową	rozmyślania.	Takim	tekstem	może	być:	Pismo	święte,	zwłaszcza	Ewangelia,	lub	teksty	litur-
giczne	z	dnia	i	danego	okresu	liturgicznego.
	 Rozmyślanie	nad	tym,	co	się	czyta,	prowadzi	do	przyswojenia	sobie	treści	przez	odniesienie	jej	do	siebie	
samego.	Tu	otwiera	się	inna	księga:	księga	życia.	Przechodzi	się	od	myślenia	do	rzeczywistości.	W	zależności	od	
stopnia	pokory	i	wiary	odkrywamy	dążenia,	które	działają	w	sercu,	i	możemy	je	rozeznawać.	Chodzi	o	czynienie	
prawdy,	by	dojść	do	Światła:	„Panie,	co	chcesz,	abym	czynił?”
	 Metody	rozmyślania	są	bardzo	zróżnicowane.	Chrześcijanin	powinien	dążyć	do	rozmyślania	w	sposób	
regularny;	w	przeciwnym	razie	będzie	podobny	do	trzech	pierwszych	rodzajów	gleby	z	przypowieści	o	siewcy.	
Jednak	metoda	jest	tylko	przewodnikiem;	ważne	jest,	by	iść	naprzód	z	Duchem	Świętym	jedyną	drogą	modlitwy,	
którą	jest	Jezus	Chrystus.
	 Rozmyślanie	pobudza	myśl,	wyobraźnię,	uczucie,	pragnienie.	Takie	uaktywnienie	jest	konieczne	do	po-
głębienia	pewności	wiary.	Ta	forma	refleksji	modlitewnej	ma	ogromną	wartość,	jednak	modlitwa	chrześcijańska	
powinna	zdążać	jeszcze	dalej:	do	poznania	miłości	Pana	Jezusa,	do	zjednoczenia	z	Nim.
	 Gdy	chcesz	się	skupić,	nie	myśl	z	góry	o	tym,	co	będziesz	czynił.	Odsuń	od	siebie	wszelkie	myśli,	tak	
dobre	jak	i	złe,	i	jeśli	nie	czujesz	do	tego	skłonności,	nie	staraj	się	modlić	ustami.	Gdy	więc	będziesz	rozpoczynał	
modlitwę,	nie	myśl	ani	o	tym,	jak	długo	będzie	ona	trwała,	ani	o	tym,	czym	będzie,	ani	do	jakiej	kategorii	można	
ją	będzie	zaliczyć:	modlitwa	wewnętrzna,	psalm,	hymn,	lub	jakakolwiek	inna	modlitwa,	—	modlitwa	ogólna	lub	
szczegółowa,	modlitwa	myślna,	polegająca	na	uwadze	i	skupieniu	myśli,	czy	też	modlitwa	ustna,	uzewnętrzniona	
słowami.
	 Modlitwa	jest	trudnym	doświadczeniem	dla	każdego	z	nas.	Dzieje	się	tak,	ponieważ	w	modlitwie	wcho-
dzimy	w	świat	duchowy.	Dlatego	Jezus	zachęca	nas	do	wytrwałości.	Na	modlitwę	musisz	mieć	czas.	Twoja	modli-
twa	zawsze	będzie	kiepska,	jeśli	nie	będziesz	jej	poświęcał	wystarczająco	dużo	czasu.	Jak	możesz	oczekiwać,	że	
twoja	modlitwa	przyniesie	ci	głębokie	doświadczenia	duchowe,	jeśli	nigdy	nie	pozwalasz	nasycić	się	twojej	duszy	
ciszą	i	odejściem	od	gwaru	lub	przystępujesz	do	modlitwy	wyczerpany	pracą	całego	dnia?	Modlitwa	musi	mieć	
swoją	porę	i	swój	czas,	dlatego	spróbuj	zaplanować	sobie	modlitwę,	sam	wyznacz	porę	i	długość	twojej	modlitwy.

JAK  ROZPCZĄĆ  ŻYCIE Z PANEM  JEZUSEM

 Bóg zaprasza Ciebie do rozmowy z Nim. Możesz używać własnych słów tak jak w nor-

malnej rozmowie z inną osobą, Bóg jest zadowolony, kiedy otwarcie z Nim rozmawiasz, nawet 

wtedy, gdy masz wątpliwości lub pytania. On obiecał, że Ciebie wysłucha. Modlitwa jest wyra-

zem zaufania do Boga. W ten sposób możesz pokazać, że wierzysz w to, co Biblia mówi na te-

mat Jezusa Chrystusa   i zbawienia. Przez samą modlitwę nie możesz być zbawiony. Zbawienie  

i nowe wieczne życie jest darem od Boga przez Jezusa Chrystusa. 

 Wyznaj swoje grzechy: Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy 

i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.                                                         

I List Jana 1:9

 Z wdzięcznością przyjmij przebaczenie: Któryż bóg podobny Tobie, co oddalasz nie-

prawość, odpuszczasz występek Reszcie dziedzictwa Twego? Nie żywi On gniewu na zawsze, 

bo upodobał sobie miłosierdzie. Ulituje się znowu nad nami, zetrze nasze nieprawości. Wrzu-

cisz w morskie głębiny wszystkie ich grzechy.

                                                                                                         Ks. Micheasza 7:18-19 
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Rozważanie biblijne

Mądrość 
to umiejętność życia

	 Wrze-
sień	dla	wielu	
kojarzy	 się	
z	 rozpoczę-

ciem	 roku	 szkolnego.	To	ważny	moment	w	 życiu	 ca-
łej	 rodziny,	 rodziców,	 dziadków,	 a	 przede	 wszystkim	
uczniów.	 Praktycznie	 każdy	 czuje	 się	w	 jakiś	 sposób	
związany	 ze	 szkołą.	 Mamy	 z	 nią	 związanych	 wiele	
wspomnień,	 czasami	 trudnych,	 niekoniecznie	 rado-
snych,	ale	szczególnie	z	perspektywy	czasu	także	wiele	
bardzo	ważnych,	które	ukształtowały	nas	na	całe	życie.
	 W	Ewangelii	Mateusza	Jezus	opowiedział	zna-
ne	 podobieństwo	 o	 siewcy,	 zwane	 również	 podobień-
stwem	o	czworakiej	 roli.	 I	wielu	mieszkańców	naszej	
parafii,	 szczególnie	 w	 filiałach,	 zna	 się	 na	 pewnych	
pracach	rolniczych,	to	jednak	żyjemy	dziś	w	zupełnie	
innej	epoce,	zmechanizowanej	pracy.	W	czasach	Jezusa	
cała	praca	była	wykonywana	ręcznie.	Siewca	rozrzuca-
jąc	ziarno	nie	był	do	końca	w	stanie	kontrolować	czy	
każde	pojedyncze	ziarenko	padnie	na	swoje	miejsce.	I	
oto	cztery	ziarna	trafiają	w	różne	miejsca.	Różne	gleby.	 
I	 przypuszczam,	 że	 	 znamy	 również	 wytłumaczenie	
tego	 podobieństwa.	Ale	 drodzy	 myślę,	 że	 nie	 będzie	
zbyt	 wielkim	 nadużyciem	 stwierdzenie,	 że	 to	 podo-
bieństwo	w	jakiś	sposób	odzwierciedla	również	proces	
nauczania	 w	 szkole.	 To	 przecież	 na	 każdej	 lekcji	 na-
uczyciele	 są	 jak	ci	 siewcy,	którzy	chcą	przekazać	coś	
wartościowego	swoim	uczniom.	Przecież	każdy	siewca	
chce,	by	jego	praca	nie	poszła	na	marne.	Wkłada	w	to	
wiele	sił	i	energii.	Jego	marzeniem	jest,	by	to	co	zasie-
je,	przyniosło	w	przyszłości	dobry	owoc.	By	uczniowie,	
których	 spotyka,	 wyrośli	 na	 odpowiedzialnych	 ludzi,	
którzy	odnaleźli	swoje	miejsce	w	życiu,	którzy	wnoszą	

Początkiem mądrości jest bojaźń Pana; 

Wszyscy, którzy ją okazują, 

są prawdziwie mądrzy 
Ps 111,10

pozytywne	 wartości	 do	 całej	 społeczności,	 którzy	 są	
tymi,	którzy	dają	dobry	przykład	innym.
	 Niestety	uczniowie	w	szkole	czasami	są	jak	ta	
różnoraka	gleba.	Przyznajmy	to	szczerze.	W	końcu	każ-
dy	z	nas	był	kiedyś	uczniem.	Czasami	może	na	lekcjach	
niektórzy	zachowują	się	jak	droga,	na	którą	ziarno	pada	
i	zostaje	zdeptane	i	wydziobane	przez	ptaki.	Niby	obec-
ni	na	lekcji,	jednak	prawie	całkowicie	zamknięci	na	to	
co	jest	mówione.	Mówiąc	potocznie	coś	wpada	jednym	
uchem,	wypada	drugim.
	 Może	 w	 innym	 wypadku	 uczniowie	 przypo-
minają	 grunt	 skalisty,	 początkowo	 bardzo	 dobry,	 ale	
brakuje	miejsca,	by	zapuścić	korzenie.	Początkowo	coś	
nawet	zaciekawi,	gdzieś	 jest	pewien	entuzjazm,	błysk	 
w	oku,	ale	potem	pojawiają	się	trudności,	bardziej	wy-
magające	zadania,	trzeba	włożyć	nieco	więcej	sił,	a	na	
to	już	brakuje	ochoty	i	ktoś	się	poddaje.	Może	jeszcze	 
w	pierwszych	klasach	ktoś	przykłada	się	do	nauki,	po-
tem	jednak	brakuje	już	wytrwałości.
	 Może	 wreszcie	 u	 innych,	 mówiąc	 obrazem	
przypowieści,	 gleba	 jest	 podatna,	 urodzajna,	 ale	 są	 
i	 ciernie.	W	 dzisiejszych	 czasach	 mamy	 sporo	 cierni	
wokół	nas,	a	więc	rzeczy,	które	bardzo	mocno	próbują	
nas	 odwodzić	 od	 tego	 co	wartościowe,	 które	 tak	 bar-
dzo	nas	zniewalają,	kuszą:	komputer,	telefon,	telewizor,	
wszystkie	gadżety	elektroniczne,	jakieś	inne	rzeczy.	
	 Ale	to	ziarno,	które	padło	na	dobrą	glebę,	wy-
dało	owoc,	30,	60,	100-krotny.	A	więc	efekt	 jest	osza-
łamiający.	Okazuje	się,	że	trud	włożony	w	sianie	przy-
niósł	 efekt.	 Warto	 było	 poświęcić	 czas	 i	 swoje	 siły.	
Jakże	zadowolony	musi	być	 taki	siewca	podczas	zbio-
rów.	Jakże	szczęśliwy	jest	człowiek,	który	doświadczył	
w	swoim	życiu	tego.
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	 Ale	 drodzy	 w	 tej	 przypowieści	 chodzi	 o	 coś	
więcej	niż	przyjmowanie	pewnej	wiedzy.	W	szkole	też	
chodzi	o	coś	więcej	niż	tylko	zapamiętywanie	poszcze-
gólnych	 faktów.	To	 szkoła	 życia.	 Zdobywanie	mądro-
ści,	a	więc	umiejętność	stosowania	tego,	się	uczyliśmy.	
Umiejętność	 podejmowania	 właściwych	 wyborów	 
w	życiu,	sztuka	życia	w	całej	społeczności.	
	 Także	w	księdze	przypowieści	Salomona,	czy-
tamy,	 że	początkiem	mądrości	 jest	bojaźń	Pana.	Któż	
z	nas	nie	chciałby	być	mądry?	Mądrość	to	coś	więcej	
niż	wysoka	 średnia	 ocen,	 niż	 dobrze	 napisany	 spraw-
dzian.	Mądrość	to	umiejętność	życia.	Stosowanie	tego,	
się	nauczyliśmy.	Nie	tylko	wiedzy,	ale	życia	z	innymi,	
logicznego	myślenia,	 sztuki	 wypowiadania	 się,	 czyta-
nia	ze	zrozumieniem.
	 Prawdziwa	mądrość	rodzi	się	z	pewnej	refleksji.	
Szerszego	spojrzenia	na	 świat	 i	 swoje	w	nim	miejsce.	
Uświadomienie	sobie	kim	jestem,	po	co	tu	jestem,	jaki	

jest	cel	mojego	życia,	po	co	to	wszystko?
	 Czy	chodzi	o	zaspokajanie	tylko	moich	potrzeb	
i	pragnień,	moje	dobro,	czy	też	może	nie	przez	przypa-
dek	otoczeni	jesteśmy	innymi.
	 Boże	Słowo,	niezmienne	od	lat,	wskazuje	nam	
kierunek.	Początek	mądrości	 jest	w	 zrozumieniu	 swo-
jej	pozycji	przed	Bogiem.	Początek	mądrości	to	życie	
w	 zaufaniu	 Bogu,	 przyjmowanie	 w	 życiu	 Jego	 wska-
zówek.	Wskazówek,	 które	 przekazuje	 nam	 w	 swoim	
słowie.	Początek	mądrości	to	uznanie,	że	nie	jesteśmy	
samowystarczalni,	 ale	 potrzebujemy	 kogoś,	 kto	 nam	
wskaże	właściwą	drogę.
	 I	chcę	życzyć	wszystkim,	nie	tylko	uczniom,	by	
byli	 jak	urodzajna	gleba,	otwarci	na	zdobywanie	 i	po-
znawanie	nowych	rzeczy,	otwarci	przede	wszystkim	na	
wskazówki	Bożego	Słowa,	 tak	by	kiedyś	mogli	wyda-
wać	owoc	30	-,	60	-,	100	-	krotny.	Amen.

ks. Marcin Podżorski

Ludzie wychodzą z domów i ruszają w drogę. Pomyślmy chwilę o tej pokornej deptanej codziennie przez 
wszystkich drodze. Nie urośnie na niej źdźbło trawy, ani kłos pszenicy, ani nawet kwiat. Nie przemieszcza 
się tak jak płynący z jej boku strumyk, nie kręci się jak wiatrak. Nie udziela schronienia palącemu słońcu. 
Nie służy człowiekowi w żadnej pracy umysłowej ani fizycznej.
Jednak to właśnie ona doprowadza do zielonych łąk i pól, do kwitnących parków i ogrodów.
To ona łączy rolnika z młynarzem, a wierzącego z kościołem...
Drogi odludne i wypełnione tłumem ulice, krótkie czy długie, błogosławione jesteście wy, które pomagacie 
człowiekowi odnaleźć swego bliźniego.
Kamienne ścieżki i wspaniałe autostrady, jesteście symbolem naszej podróży prowadzącej do wzniosłego 
przeznaczenia.                

*******
 Ziemia jest zmęczona ludźmi, którzy gonią, piją w pośpiechu Coca-Colę i rzucają za siebie   puszkę. 
Pożerają frytki i zostawiają po sobie na plaży pustą torebkę. Upijają się w dyskotece i bez żadnego namysłu 
wskakują do samochodu.
 Ziemia jest zmęczona ludźmi, którzy pędzą, aby za wszelką cenę dotrzeć gdzieś, dokąd nie prowadzi 
żadna droga. Ludźmi, którzy biegną, aby jak najmniej widzieć, aby nie zdawać sobie  z niczego sprawy. Dzi-
siaj potrzebujemy odwagi, aby się móc zatrzymać!                                                       

M O T Y L

w mieście
na betonie

leżał kolorowy motyl
przechodzili ludzie

nikt motyla nie zauważył
szła dziewczynka

podniosła go
położyła na dłoni

patrzyła...
motyl poruszył skrzydełkami

umarł
dziewczynka 

rozpłakała się.
                            Maria Sławska

udostępniła: Grażyna Cimała
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Kto ma uszy, niech słucha! 

	 Jak	 odbierasz	 to	 wezwa-
nie?	 Jako	 zachętę,	 napomnienie,	
czy	jako	naganę?
	 Można	 je	 odbierać	 i	 rozu-
mieć	różnie,	ale	gdy	zbada	się	kon-
tekst,	w	 jakim	słowa	 te	pojawiają	
się	w	Biblii,	 trzeba	stwierdzić,	że	
są	 to	 słowa	 serdecznej	 zachęty.	
Co	 ciekawe,	 wezwanie	 „Kto ma 
uszy do słuchania, niechaj słu-
cha!”	 pojawia	 się	 siedem	 razy	 
w	 Ewangeliach	 (u	 tzw.	 synopty-
ków:	Mateusza,	Marka	i	Łukasza),	
siedmiokrotnie	 też	 zostaje	 użyte	
przez	Jana	w	Apokalipsie.	Po	pro-
stu	 kochający	 nas	Bóg,	 który	 nas	
stworzył	 i	 wyposażył	 w	 uszy,	 za-
chęca	ciebie	i	mnie:	

Słuchaj!

	 Wyobraź	sobie,	że	w	twoim	domu	pojawia	się	
ktoś,	kogo	słowa	świadczą,	 iż	doskonale	cię	zna,	wie	
co	robiłeś	wczoraj,	co	cię	zajmuje	dzisiaj	i	co	wydarzy	
się	w	twoim	życiu	jutro,	co	więcej,	zna	całą	twoją	przy-
szłość,	twoje	przeznaczenie,	zna	sens	i	cel	twojego	ży-
cia!	Czy	nie	zatrzymałbyś	na	dłużej	takiego	gościa,	by	
usłyszeć	wszystko,	co	ma	do	powiedzenia?		Wydaje	się	
czymś	niedorzecznym,	by	w	 takiej	 sytuacji	 zatkać	 so-
bie	uszy.	A	jednak	dokładnie	to	robią	ludzie	od	wieków,	 
o	czym	świadczą	słowa	proroków	ST,	którzy	w	imieniu	
Boga	wołali:	„Macie	uszy,	a	nie	słyszycie!”	„Odwraca-
cie	się	do	mnie	plecami	i	zatykacie	uszy!”.	Robimy	to	
i	my,	gdy	nie	słuchamy	Chrystusa,	mimo,	że	zapewnia	
On,	że	nie	ma	na	świecie	nic	ważniejszego	i	trwalszego,	
niż	to,	co	On	mówi:	„Niebo i ziemia przeminą, ale sło-
wa moje nie przeminą”	(Mk	13,31).

Słowa

	 Chrystusa	są	wieczne,	ziemia	i	wszechświat	nie.	
Coraz	wyraźniej	to	widać.	Nasza	ziemia	ugina	się	pod	
tonami	plastiku	i	śmieci,	zimą	dusi	nas	smog,	w	przera-
żającym	tempie	topnieje	lód	na	biegunach,	co	powoduje	
gwałtowne	zmiany	klimatu,	a	my	nie	potrafimy	się	po-
rozumieć,	by	temu	przeciwdziałać,	dalej	eksploatujemy	
bez	umiaru	złoża	węgla	i	ropy,	zwiększamy	konsump-
cję	 i…	 zbroimy	 się	 na	 potęgę,	 mimo,	 że	 już	 wypro-

dukowaliśmy	 taki	arsenał	broni	 jądrowej,	 że	 jesteśmy	 
w	stanie	wielokrotnie	unicestwić	naszą	planetę.	Patrząc	
z	 dystansu,	 trzeba	 zawołać:	 Co	 za	 krótkowzroczność,	
co	za	głupota!	Wydaje	 się,	 że	wszystko	zmierza	w	 ta-
kim	kierunku,	iż	jedyną	nadzieją	jest	dla	nas	obietnica	
Jezusa:	„W domu Ojca mego wiele jest mieszkań (…). 
Idę przygotować wam miejsce”	 (J	14,2)	oraz	świadec-
two	Jana: „I widziałem nowe niebo i nową ziemię” (Ap	
21,1).	 Bóg	 stworzył	 świat	 z	 niczego	 swoim	 Słowem,	
jak	 czytamy	 na	 pierwszych	 kartach	 Biblii	 (Gen.	 1,1-
31),	czytamy	 też: „Na początku było Słowo, a Słowo 
było u Boga, a Bogiem było Słowo	 (J	 1,1).	Chrystus	
jest	 najgłośniejszym	 i	 nieprzemijającym	Słowem,	wy-
powiedzianym	przez	Ojca	(Hebr	1,1-2).	Czy	jesteśmy	
gotowi	Go	słuchać?			

Bóg mówi

i	 zwraca	się	do	nas	nieustannie.	To	znamienne,	że	po	
swoim	 zmartwychwstaniu	 Jezus	 przyłączył	 się	 do	
uczniów	idących	do	Emaus	i	„…począwszy od Mojże-
sza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim 
było napisane we wszystkich Pismach”	(Łk	24,27).		
Wspaniale	 byłoby	 usłyszeć	 ten	wykład	 Jezusa,	 nieste-
ty,	w	tamtym	czasie	nie	było	mikrofonów,	magnetofo-
nów	czy	komórek.	Ale	przez	40	dni	Jezus	spotykał	się	 
z	 uczniami,	 przypominał	 im	 swoje	 słowa	 wypowie-
dziane	wcześniej	 (Łk	 24,44),	 potem	wstąpił	 do	 nieba	 
i	w	50.	dniu	po	zmartwychwstaniu	zesłał	Ducha	Świę-
tego,	 który	 wypełnił	 serca	 i	 umysły	 apostołów,	 przy-
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pominając	 im	 i	 objaśniając	 całą	 Prawdę	 o	Chrystusie	 
i	o	Bożym	planie	zbawienia.	Wystarczy	przysłuchać	się	
pierwszym	kazaniom	apostołów,	by	przekonać	się,	jak	
często	cytowali	oni	wypowiedzi	proroków	i	psalmistów,	
żeby	ukazać	kim	jest	Jezus	 i	 jak	niezawodne	są	Boże	
plany,	 jak	 wiarygodne,	 niezmienne	 i	 żywe	 jest	 Boże	
Słowo!	

Możemy	i	powinniśmy	iść	w	ślady	apostołów.	Mamy
  

całe życie, 

żeby	Słowo	Boga	poznawać,	studiować	i	wprowadzać	
w	czyn.	Chcę	w	tym	miejscu	krótko	podzielić	się	swo-
im	 przeżyciem,	 doświadczeniem.	 Bóg	 podarował	 mi	
taki	 czas,	 że	 mogłem	 przez	 8	 lat	 czytać	 i	 studiować	
Boże	Słowo	od	 rana	do	wieczora	przez	5	dni	w	 tygo-
dniu,	 przygotowując	 cykl	 radiowy	 „Wędrówka	 przez	
Biblię”.	 Krok	 po	 kroku,	 czytając	 i	 studiując	 kolejne	
księgi	Starego	i	Nowego	Testamentu	oraz	komentarze	
biblijne,	 przygotowywałem	 każdego	 dnia	 półgodzin-
ną	 audycję	 radiową,	 wypełnioną	 Bożym	 Słowem	 i	
próbą	objaśnienia	go.	Pisałem	skrypt,	nagrywałem	go	 
i	przesłuchiwałem.	Kilka	razy	w	ciągu	dnia	Słowo	Boże	
„przechodziło”	więc	przez	mój	umysł,	zapisywało	się	w	
pamięci	i	w…	sercu.	Trwało	to	przez	8	lat.	Potem	przez	
14	lat	korzystałem	z	tych	materiałów	–	za	zezwoleniem	
międzynarodowej	sieci	Trans	World	Radio	–	przygoto-
wując	cykle	biblijne	na	potrzeby	audycji	radiowej	„Po	
prostu”.	 Owe	 22	 lata	 regularnego	 kontaktu	 z	 Bożym	
Słowem	odbieram	jako	wspaniały,	piękny,	niczym	nie	
zasłużony	dar	Boga.		
 Czuję	odpowiedzialność,	by	dzielić	się	tym,	co	
Bóg	mi	 podarował,	 stąd	m.in.	moje	 artykuły	w	 „Wie-
ściach	Wyższobramskich”	 (serdecznie	 dziękuję	 redak-
cji	 za	 zaproszenie),	 zaangażowanie	 w	 środowe	 „Wie-
czory	 z	 Biblią”	 i	 wykłady	 w	 Szkole	 Biblijnej	 CME.	
Od	 ubiegłego	 roku	 jestem	 koordynatorem	 tej	 szkoły.	 
W	związku	 z	 tym,	 że	w	 październiku	 rozpoczyna	 się	
nowy	 rok	 szkolny/akademicki,	 pomyślałem,	 że	 zapro-
szę	Ciebie,	drogi	Czytelniku,	do	podjęcia	tu	nauki.	Szko-
ła	działa	w	trybie	zaocznym,	zajęcia	są	w	dwie	soboty	 
w	miesiącu,	naukę	w	Szkole	Biblijnej	można	więc	 łą-
czyć	z	pracą	czy	nauką	w	innej	szkole.	Nie	ma	ograni-
czeń	wiekowych	(jedynie	dolna	granica	to	16	lat,	górnej	
nie	ma,	większość	słuchaczy	to	ludzie	w	średnim	wie-
ku),	w	ciągu	dwóch	 lat	 poznaje	 się	przesłanie	niemal	
wszystkich	ksiąg	biblijnych.
	 Oczywiście	 nauka	 w	 Szkole	 Biblijnej	 wiąże	
się	z	pewnym	wysiłkiem,	pracą	własną,	zdawaniem	eg-
zaminów.	Ale	właśnie	 to	pomaga	 zdyscyplinować	 się,	
zmobilizować	 do	 regularnego	 kontaktu	 z	 Bożym	 Sło-
wem!	

Tu chodzi o 

Twój czas,

jak	go	wykorzystasz.	Z	wypowiedzi	absolwentów	wy-
nika,	że	oprócz	dwóch	sobót	w	miesiącu	potrzebnych	
jest	 kilka	godzin	–	 zazwyczaj	wieczornych	 -	w	 ciągu	
tygodnia,	 żeby	 zapoznawać	 się	 z	 treścią	 ksiąg	 biblij-
nych	 i	 wykładów,	 przygotować	 się	 do	 egzaminów.	
Czy	to	dużo,	czy	mało?	Zapytaj	sam	siebie,	ile	godzin	 
w	tygodniu	poświęcasz	na	oglądanie	tv	lub	korzystanie	
z	 Internetu.	A	 tu	 chodzi	 o	wyjątkowe	 treści,	 o	Słowo	
żywego	Boga.	 Ono	 przemienia,	 daje	 zbawienie,	 przy-
nosi	 pokój.	 Świadectwa	 absolwentów	 wskazują,	 że	 
w	 czasie	 nauki	 czasem	 zupełnie	 zmieniają	 się	 życio-
we	priorytety.	Wśród	absolwentów	Szkoły	Biblijnej	są	
np.	 biskup	 kościoła	 luterańskiego	 na	 Ukrainie	 Pavlo	
Shvarts,	 doradcy	 rodzinni	 Mariola	 i	 Roman	 Fengero-
wie,	czy	pedagodzy	ulicy	Monika	i	Robert	Cieślarowie.	
Wśród	wykładowców	są	osoby	z	tytułami	naukowymi,	
np.	 profesor	EWST	dr	 hab.	Piotr	Lorek,	 czy	profesor	
ChAT	dr	hab.	Jerzy	Sojka,	ale	też	praktycy,	prowadzą-
cy	jako	proboszczowie	parafii,	m.in.	ks.	Bartosz	Cieślar	
(Żory)	ks.	Mirosław	Czyż	(Pszczyna),	ks.	Marcin	Brzó-
ska,	 proboszcz	 naszej	 parafii.	 Wspaniałą	 rzeczą	 jest	
to,	że	wszyscy	wykładowcy	prowadzą	 tu	zajęcia	 jako	
wolontariusze,	co	sprawia,	że	opłata	za	naukę	nie	jest	–	 
w	 porównaniu	 z	 innymi	 studiami	 czy	 kursami	 zaocz-
nymi	–	wysoka,	obejmuje	głównie	posiłki	 i	materiały	
szkoleniowe.	
 Pełną informację o Szkole Biblijnej 
znajdziesz na stronie www.szkola.cme.org.pl lub 
pisząc pod adres marek.cieslar@cme.org.pl czy 
dzwoniąc pod nr kom. 693 50 74 74.
 Rozmowy wstępne: 14 i 28 września, 
inauguracja roku: 6 października. 
 Serdecznie zapraszam!   

	 Dodam	 na	 koniec,	 że	 zawsze	 byłem	 i	 jestem	
pod	wrażeniem	tego,	z	jaką	pasją	i	wytrwałością	Boże	
Słowo	czytał,	studiował,	 tłumaczył	 i	objaśniał	Marcin	
Luter.	Poświęcił	na	to	całe	swoje	dorosłe	życie.	Refor-
macja	 i	wszystkie	 jej	zasady,	„sole”,	wynikają	wprost	
z	 Biblii.	 Jan	 Kalwin	 stwierdził,	 że	 -	 w	 pewnym	 sen-
sie	 -	 Bóg	 sepleni,	 jak	 rodzic	 zwracający	 się	 do	małe-
go	dziecka.	Powołał	proroków,	psalmistów,	apostołów,	
żeby	mówić	do	nas	ludzkim	językiem,	językiem	który	
jesteśmy	w	stanie	zrozumieć.	
	 Bądźmy	 Jego	 wdzięcznymi,	 słuchającymi,	 ra-
dosnymi	dziećmi.	
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Cotygodniowe przesłanie

11. Niedziela po Trójcy Świętej
Hasło tygodnia: „Bóg pysznym się sprzeciwia, a po-

kornym łaskę daje” 
(1 List Piotra 5,5)

	 Czytając	 te	 słowa,	 nie	 sposób	 nie	 przywo-
łać	osoby	 tak	nam	duchowo	bliskiej	–	św.	Augustyna.	 
W	 swoich	 „Wyznaniach”	 to	 sformułowanie	 z	 I	 Listu	
Piotra	cytuje	kilkanaście	razy.	I	w	kontekście	swej	ży-
ciowej	drogi	i	w	szerszym	kontekście.	W	jednym	z	ka-
zań	powie:	„Jeśli	chcesz	być	wielki,	zaczynaj	od	rzeczy	
małych.	Zakładaj	głęboki	fundament	pokory,	skoro	za-
mierzasz	budować	wysoko.”	Duchowa	wartość	zwana	
POKORĄ	 jest	 czymś	 bardzo	ważnym	w	 życiu	 chrze-
ścijanina,	jest	koniecznym	warunkiem	duchowego	roz-
woju.	Tymczasem	wokół	tego	słowa	w	historii	narosło	
wiele	nieporozumień.	Pojawiła	 się	między	 innymi	 fał-
szywa	pokora,	która	potrafi	zrujnować	duchowe	życie,	
zniszczyć	zdrowe	relacje	międzyludzkie,	a	nawet	stać	
się	 narzędziem	 panowania	 nad	 innymi.	 Także	 w	 ko-
ścielnych	 wspólnotach.	 Czym	 zatem	 jest,	 skoro	 sam	
Bóg	„pokornym	łaskę	daje”?
	 Wydaje	 się,	 że	 POKORA	 JEST	 Z	 PRAWDY.	
Prawdy	rozumianej	jako	trzeźwe	spojrzenie	na	samego	
siebie,	gdzie	uznać	 trzeba	 i	wielkość	 i	słabość	 ludzką.	 
I	to,	że	nie	ja-człowiek	wymyśliłem	ten	świat	i	nie	ja	je-
stem	głównym	architektem	rzeczywistości	wokół	mnie.	
Takie	spojrzenie	nie	jest	jednak	źródłem	smutku	i	„po-
kornie	zwieszonej	głowy”,	ale	wezwaniem	do	trzeźwe-
go	myślenia	i	działania.	Gdyby	znów	przywołać	meta-
forę	ludzkiego	życia	jako	wędrówki,	to	właśnie	pokora	
sprawia,	że	można	wyruszyć	w	życiową	drogę	dobrze	
przygotowanym,	mając	 świadomość	 celu,	 znając	 swe	
słabe	i	mocne	strony.	Tomas	Merton	słusznie	zauważył,	
że	„pokora	jest	cnotą,	a	nie	nerwicą”.	Gdy	nie	uciekamy	
od	prawdy,	nawet	bolesnej	i	trudnej	-	możemy	doświad-
czyć	nie	nerwicy,	ale	ŁASKI,	którą	daje	Bóg...

12. Niedziela po Trójcy Świętej
Hasło tygodnia: „Trzciny nadłamanej nie dołamie, 

ani knota gasnącego nie dogasi” 
(Księga Izajasza142,3)

	 Jeśli	 można	 mówić	 o	 „słabości”	Wszechmoc-
nego	Boga	Stworzyciela,	 to	 jest	 nią...	 człowiek.	 Para-
doks	 polega	 na	 tym,	 że	 to	 człowiek	 często	 chełpi	 się	
wszechmocą	 i	wszechwiedzą.	Dokonania	 i	wynalazki,	
odkrycia	i	podboje	oszołomiły	wielu.	Tymczasem	i	 to	

ma	swoje	granice.	Jeśli	ktoś	myśli,	że	jest	„jak	Bóg”,	to	
żyje	w	iluzji.	Od	prawdy	o	naszej	czasowości	nie	da	się	
uciec.	Pisał	o	tym	paradoksie	św.	Augustyn:	„pragniesz	
iść,	a	nie	pragniesz	dojść”.	Nieuchronnie	zbliżymy	się	
do	jakiegoś	życiowego	muru.	I	gdy	zostaniemy	jako	ten	
„gasnący	knot”	i	„trzcina	nadłamana”,	pozostaje	prawda	
o	Bogu,	który	zbawia...	Może	warto	w	tej	perspektywie	
przypomnieć	sobie	słowa	o	człowieku	wypowiedziane	
przez	Pascala:	„człowiek	jest	trzciną,	ale	trzciną	myślą-
cą”.	Silmy	się	zatem	dobrze	myśleć....

13. Niedziela po Trójcy Świętej
Hasło tygodnia: „Zaprawdę powiadam wam, cokol-

wiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich 
braci, mnie uczyniliście” 

(Ewangelia Mateusza 25,40)
	 Wbrew	 pozorom	 Jezusowi	 nie	 chodzi	 tylko	 
o	pomoc	drugiemu	człowiekowi.	Tu	idzie	o	dostrzeże-
nie	 i	 uszanowanie	GODNOŚCI	CZŁOWIEKA,	nieza-
leżnie	od	 tego	kim	 jest	 i	 skąd	przychodzi.	Skoro	Bóg	 
w	Jezusie	stał	się	jednym	z	nas,	to	nie	trzeba	nam	szukać	
jakieś	ideowej	podbudowy	dla	naszych	działań.	Każdy	
człowiek,	nawet	ten	„najmniejszy”,	jest	tym,	który	nosi	
w	 sobie	 coś	więcej	 niż	 on	 sam.	Najpiękniejszym	wy-
razem	naszej	wolności	jest	bycie	dla	drugiego,	nawet	-	 
a	może	właśnie	wtedy	-	gdy	nie	spotyka	się	to	ze	zrozu-
mieniem.	Można	wtedy	„Spotkać	Boga	w	człowieku”,	
jak	brzmi	tytuł	książki	Ladislau	Borosa.	To	jest	konkret	
chrześcijaństwa,	gdy	w	spotkaniu	z	drugim	odkrywam	
ludzką	 GODNOŚĆ	 I	 WOLNOŚĆ	 DO	 CZYNIENIA	
DOBRA...

14. Niedziela po Trójcy Świętej
Hasło tygodnia: „Błogosław duszo moja, Panu i nie 

zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego” 
(Psalm 103,2)

	 Wydaje	 się,	 że	wdzięczność	 nie	 jest	 zbyt	 czę-
stym	 zjawiskiem	w	 tzw.	 dzisiejszym	 świecie.	 Pamięć	 
o	osobach,	które	wyświadczyły	nam	dobro,	potrafi	bu-
dzić	 zdziwienie.	Tak	było	 i	w	czasach	 Jezusa	–	 tylko	
jeden	 z	 dziesięciu	 uzdrowionych	 trędowatych	 przy-
szedł	 podziękować.	 Człowiek,	 który	ma	 świadomość,	
że	 życie,	 czas,	 inni	 –	 to	dar	od	Stwórcy,	 jest	 szczęśli-
wy	 i	 potrafi	 zarażać	 nim	 innych.	 Wyniki	 badań	 psy-
chologicznych	 jednoznacznie	 wskazują,	 że	 osoby	 nie	
mające	kłopotów	z	wdzięcznością	dłużej	 i	 lepiej	żyją.	
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W	przestrzeni	wiary	„pamięć	o	dobrodziejstwach”	jest	
oznaką	dojrzałości	i	wolności.	Jej	brak	może	doprowa-
dzić	człowieka	do	rozpaczy.	Pisał	o	tym	Dietrich	Bon-
hoeffer:	„Niewdzięczność	zaczyna	się	od	zapomnienia,	 
z	zapomnienia	wynika	obojętność,	z	obojętności	-	nie-
zadowolenie,	z	niezadowolenia	-	rozpacz,	z	rozpaczy	–	

przekleństwo”.	Nie	 zapominajmy	 o	 dobrodziejstwach	
Boga....

Paweł Ł. Nowakowski
Redaktor Naczelny

„NATURALNIE-magazyn ludzi 
zdrowo myślących”

 Wysławiać Cię będę Panie, bo wyciągnąłeś mnie  
z toni, wołałem do Ciebie i uzdrowiłeś mnie, aby dusza 
moja śpiewała Ci i nie zamilkła.
     Psalm 30

	 Moja	decyzja	i	wstąpienie	do	Chóru	Misyjnego	była	wy-
pełnieniem	obietnicy,	 jaką	dał	mi	Pan	w	Psalmie	30,	kiedy	na	
mojej	drodze	życia	pojawiła	się	ciemna	dolina,	przez	którą	prze-
chodziłam	z	moim	cudownym	Panem.	Jestem	jedną	z	najmłod-
szych	chórzystek,	bo	śpiewam	zaledwie	od	trzech	lat.	Moje	dzie-
ciństwo	i	młodość	spędziłam	w	domu	rodzinnym	w	Ogrodzonej.	
Miałam	wspaniałych	Rodziców,	którzy	całym	swoim	wspólnym	
życiem	pokazali	mi	 jak	żyć	z	Bogiem,	a	 także	w	małżeństwie,	
żeby	uczucie	i	miłość,	którą	mieli	do	końca	swoich	dni,	nie	zga-
sło.	Pan	dał	im	być	razem	57	lat	i	byli	własnością	Pana.	Mam	też	
dwóch	braci.
	 Mój	 kontakt	 ze	 śpiewem	 rozpoczął	 się,	 gdy	 zaczęłam	
uczęszczać	na	spotkania	młodzieżowe	do	Gumien.	Tam	też	po-
znałam	mojego	męża,	który	nam	grał	na	gitarze	podczas	naszych	
wspólnych	spotkań	i	występów	na	nabożeństwach.	W	1983	roku	
zawarliśmy	związek	małżeński,	w	którym	mamy	jednego	syna.	
Podczas	 naszego	 wspólnego	 życia	małżeńskiego	 widzimy,	 jak	
Pan	 kieruje	 wszystkim,	 jak	 nam	 cudownie	 pomaga	 w	 każdej	
chwili	naszego	życia,	a	szczególnie	w	trudnych	sytuacjach,	jak	
jego	obietnice	w	Słowie	Bożym	wypełniają	się,	gdy	im	całkowi-
cie	zaufamy	i	jak	możemy	być	bezpieczni	w	jego	ręku.
	 Chciałabym	złożyć	świadectwo,	 jak	wierny	jest	Bóg	w	
swoich	 obietnicach	 i	 jak	wypełnia	 je	w	moim	 życiu.	 Jak	 jego	
obecność	i	cudowny	pokój	pomógł	mi	przejść	przez	ciemną	do-
linę	mojego	życia.	Gdy	odebrałam	wyniki	z	tomografii	płuc,	le-
karz	w	opisie	stwierdził	zwłóknienie	płuc	i	ogólnie	-	bardzo	jest	
źle.	Wiadomość	ta	na	początku	mnie	załamała,	lecz	mój	kocha-
ny	Ojciec	w	niebie	zaczął	działać,	przyszedł	mi	z	pomocą	przez	
moją	siostrę	duchową,	z	którą	się	znam	od	 lat	 i	która	żyje	dla	
Pana.	 Przekazała	mi	 książkę	 do	 przeczytania	 pt.	 „Pokonaj	Go-
liata”	autorstwa	Maxa	Lucado.	Podczas	jej	czytania	zaczęłam	się	
uspokajać	i	tak	mocno	Bóg	przemówił	do	mnie	przez	nią,	że	wy-
pełnił	mnie	całkowicie	swoim	pokojem.	Słowa,	które	trafiły	do	

Moja przygoda z „Chórem Misyjnym”

mego	serca	 to:	„Bóg	obiecuje	pokój	wszyst-
kim,	którzy	mu	zaufali	 i	których	umysł	 jest	
utkwiony	w	Bogu	i	skupiony	na	Nim”.	Autor	
tej	książki	nawiązał	do	walki	Dawida	z	Go-
liatem.	Przyrównuje,	że	Goliatem	w	naszym	
życiu	 może	 być	 choroba,	 lecz	 pokonać	 ją	
może	nasz	Pan.	Dawid	pokonał	Goliata	przez	
to,	że	całkowicie	zaufał	Bogu,	że	jest	z	nim.	
Nie	bał	się,	bo	wiedział	że	walczy	za	niego	
sam	 Bóg.	 Bóg	 mnie	 również	 przygotował	
do	walki	z	Goliatem,	a	były	to	cztery	pobyty	 
w	 różnych	 szpitalach	 i	 duże	 ilości	 badań,	 
z	modlitwą	na	ustach	moich	 i	 cudowny,	 cu-
downy	 pokój	 w	 moim	 sercu.	 Mój	 pobyt	 
w	 szpitalach	 był	 czasem	 pełnym	 rozmów	 
o	naszym	wspaniałym	Ojcu	w	niebie	 i	 skła-
daniu	 moich	 świadectw	 innym	 pacjentom.	
Dziękowałam	Panu,	że	mógł	działać	i	pocie-
szać	 przeze	mnie	 tych	 zasmuconych,	 a	 czę-
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sto	zatrwożonych	 ludzi,	oczekujących	operacji.	Kiedy	
miałam	się	poddać	 trudnemu	zabiegowi	 (biopsja	płuc,	 
a	w	trakcie	jej	operacja,	o	której	nie	wiedziałam	że	bę-
dzie	wykonana),	Pan	 również	przyszedł	mnie	wzmoc-
nić,	 pocieszyć	 i	 przemówił	 do	mnie	w	 swoim	 słowie.	
Przed	zabiegiem	otwarłam	Biblię,	nie	szukając,	otwarł	
mi	 się	 Psalm	 30	 „Dziękczynienie	 za	 wybawienie	 od	
śmierci”.	 Czytając	 ten	 Psalm,	 Pan	 dał	 mi	 wspaniałe	
obietnice.	Przyjęłam	je	głęboko	do	swojego	serca	i	cał-
kowicie	mu	zaufałam.	W	Psalmie	 tym	otrzymałam	 ta-
kie	obietnice	od	Pana:	
Wysławiać	Cię	będę	Panie,	bo	wyciągnąłeś	mnie	z	toni,	
wołałem	do	Ciebie	i	uzdrowiłeś	mnie.	Podniosłeś	z	ot-
chłani	duszę	moją,	ożywiłeś	mnie	pośród	tych,	którzy	
schodzą	 do	 grobu.	A	 ja	 pewny	 siebie	 powiedziałem:	
nie	zachwieję	się	na	wieki.	Do	Ciebie	Panie	wołałem	 
i	Pana	błagałem	o	zmiłowanie,	jakiż	zysk	z	krwi	mojej,	
z	mojego	zejścia	do	grobu?	Czy	proch	może	Cię	wysła-
wiać?	Czy	może	zwiastować	wierność	Twoją.	Zmieni-
łeś	skargę	moją	w	taniec.	Rozwiązałeś	mój	wór	pokutny	
i	 przepasałeś	mię	 radością.	Aby	 dusza	moja	 śpiewała	
Ci	i	nie	zamilkła.	Panie	Boże	mój,	będę	Cię	wiecznie	
wysławiał.	
	 Obietnice	 te	Pan	 już	wypełnia	w	moim	życiu:	
śpiewam	 dla	mojego	 Pana	w	Chórze	Misyjnym,	 skła-
dam	świadectwa	innym	o	tym,	co	uczynił	Bóg	w	moim	
życiu	i	o	jego	wierności	w	obietnicach,	które	nam	daje.	
Moje	serce	jest	pełne	wdzięczności	dla	Pana,	że	mnie	
tu	jeszcze	pozostawił	na	tej	ziemi,	abym	mogła	dla	Nie-
go	żyć,	wysławiać	Go	całym	swoim	sercem,	służyć	Mu	 
i	opowiadać	innym	o	jego	cudownej	miłości,	 jaką	ma	
do	nas.	Jezus	oddał	swoje	życie	na	krzyżu	za	każdego	
z	nas,	abyśmy	zostali	obmyci	Jego	świętą	krwią	przela-
ną	na	krzyżu,	aby	nam	zostały	odpuszczone	wszystkie	
grzechy	i	abyśmy	mogli	stanąć	usprawiedliwieni	przed	
Ojcem	 naszym.	 Moje	 życie	 i	 każdego	 z	 nas	 zostało	
wykupione	jego	drogocenną	krwią	przelaną	na	krzyżu	 
z	miłości	do	mnie	 i	każdego	z	nas.	W	odpowiedzi	na	
tę	miłość	moje	życie	oddałam	również	dla	niego.	Cał-
kowite	oddanie	Jemu	naszego	życia	sprawia,	że	zaczy-
namy	dopiero	wtedy	odczuwać	radość	i	sens	istnienia	
naszego	życia	na	 tej	ziemi.	Boża	obecność	w	naszym	
życiu	jest	jak	delikatny	powiew	wiatru,	w	którym	unosi	
się	cudowny	zapach	Jego	miłości	do	nas	i	pokoju	bło-
giego,	który	przewyższa	wszelki	ludzki	rozum.	
	 Boże	Ojcze,	Jezu	Chryste,	Duchu	Święty	Jesteś	
godzien	wszelkiej	czci	i	chwały.	Bądź	uwielbiony	i	wy-
wyższony	za	to,	jakim	cudownym	jesteś	Ojcem	naszym	
i	za	to	co	uczyniłeś	w	moim	życiu,	aby	dusza	moja	śpie-
wała	Ci	i	nie	zamilkła.											

Krystyna Mendrek

	 Nazywam	się	Jan	Mendrek,	jestem	mężem	Kry-
styny	 i	 pracuję	 jako	 funkcjonariusz	w	 Służbie	 Celno-
-Skarbowej.	 Moja	 przygoda	 z	 Chórem	Misyjnym	 roz-
poczęła	się	ponad	30	lat	temu,	a	bezpośrednim	bodźcem	
do	wstąpienia	w	szeregi	chórzystów,	była	krótka	rozmo-
wa	z	panią	Zosią	Onufrejczyk.	W	sobotnie	popołudnie,	
kiedy	to	krzątałem	się	wokół	budowy	ogrodzenia	przy	
swoim	nowym	domu	w	Gumnach,	przechodziła	drogą	
Pani	Zosia.	Podeszła	do	mnie	i	oznajmiła,	że	w	Chórze	
Misyjnym	w	Cieszynie	brakuje	męskich	głosów	i	abym	
przyszedł	na	próbę	we	wtorek.	Odebrałem	to	trochę	tak	
jak	 celnik	Mateusz,	 który	w	pewnej	 chwili	 swego	 ży-
cia	usłyszał:	„pójdź	za	mną”.	Było	to	krótko	po	ślubie	
i	nie	uczęszczaliśmy	już	z	żoną	na	spotkania	młodzie-
żowe.	Czułem	wtedy	pewną	pustkę,	ponieważ	miałem	
mniej	możliwości	chwalić	Boga	śpiewem,	a	bardzo	mi	
na	 tym	 zależało.	 Już	 po	 pierwszej	 próbie	wiedziałem,	
że	tu	jest	moje	miejsce	i	pomimo	obowiązków	związa-
nych	 z	 pracą	 zawodową,	wychowaniem	 syna,	wykoń-
czeniem	i	utrzymaniem	domu,	zawsze	znalazłem	czas	
na	 uczestniczenie	w	 próbach	 chóru,	wyjazdach	 i	 spo-
tkaniach.	Kilka	 lat	później,	w	chórze	zaczęła	 śpiewać	
również	moja	matka	Irena.	To	ona	uczyła	mnie	i	moją	
siostrę	 śpiewu,	 miłości	 do	 Boga,	 szacunku	 do	 wiary	 
i	 Kościoła.	 Przez	 wiele	 lat	 wspólnie	 dojeżdżaliśmy	 
z	Gumien	 do	Cieszyna	 na	 próby	 chóru	 i	muszę	 przy-
znać,	że	był	to	błogosławiony	czas,	ponieważ	wspólnie	
z	matką	mogliśmy	wielbić	naszego	Pana	we	wspólno-
cie,	 jaką	 jest	Chór	Misyjny.	W	 tej	chwili	moja	matka	
ma	84	lata	i	przed	rokiem	zrezygnowała	z	działalności	
w	chórze	ze	względu	na	wiek,	za	to	od	kilku	lat	moja	
żona	 Krystyna	 aktywnie	 przystąpiła	 do	 działalności	 
w	naszym	chórze.
	 Mamy	 taki	zwyczaj,	że	podczas	próby,	 soleni-
zant	obchodzący	swoje	urodziny,	wybiera	sobie	pieśń,	
którą	 chór	 mu	 zaśpiewa.	 Muszę	 przyznać,	 że	 mamy	 
w	swoim	 repertuarze	wiele	wspaniałych	 i	budujących	
pieśni,	jednakże	najczęściej	wybieram	pieśń,	która	zro-
biła	na	mnie	i	robi	nadal	duże	wrażenie.	Jest	to	pieśń:	
„Bądź	wola	Twoja”	:

 Bądź wola Twoja o Boże mój,
 jam tylko glina, Tyś Stwórca mój.
 Kształtuj i prowadź mnie dziecię Swe,
 dobrym naczyniem służyć Ci chcę.
       
       
       
 Jan Mendrek
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Trochę historii

Ludzie i wydarzenia
Odcinek 258

W³adys³aw 
Sosna

 01.09.1944:	zginął	prof. Stanisław Lencewicz, 
zastrzelony	wraz	z	żoną	Marią	przez	niemieckiego	kon-
wojenta	pochodu	mieszkańców	wypędzonych	z	Domu	
Profesorskiego	 w	 czasie	 Powstania	 Warszawskiego.	
Nauka	polska	utraciła	kolejnego	wybitnego	uczonego,	
geografa,	 profesora	 Uniwersytetu	Warszawskiego,	 au-
tora	wielu	prac,	wśród	nich	cennej,	nowatorskiej	„Geo-
grafii	Polski”.	
	 Stanisław	Lencewicz	urodził	 się	19.04.1889	 r.	
w	Warszawie	w	rodzinie	kolejarskiej	Krzysztofa	i	Julii	
z	domu	Falke.	Tam	też	uczęszczał	do	szkoły	podstawo-
wej	i	gimnazjum,	z	którego	został	wydalony	za	aktywny	
udział	w	strajku	szkolnym	w	1905	r.	i	ukarany	więzie-
niem.	Maturę	zdał	w	1908	r.	jako	eksternista.	Zrazu	pra-
cował	jako	nauczyciel	w	szkołach	prywatnych,	ale	też	
skorzystał	 z	 możliwości	 dokształcania	 na	 wykładach	
Towarzystwa	Kursów	Naukowych.	Uczestniczył	także	
w	pracach	Komisji	Fizjograficznej	Polskiego	Towarzy-
stwa	Krajoznawczego.	Już	wówczas	powstały	pierwsze	
jego	prace	głównie	z	geologii	czwartorzędu	na	łamach	
organu	Polskiego	Towarzystwa	Krajoznawczego	 „Zie-
mia”,	w	 „Światowidzie”,	 a	 także	w	„Sprawozdaniach	
Towarzystwa	 Naukowego	Warszawskiego.	W	 1913	 r.	
zatrzymał	się	w	Krakowie,	rok	później	udał	się	na	dal-
sze	studia	na	uniwersytecie	w	Neuchâtel	(Szwajcaria).	
Obok	innych	w	1916	r.	opublikował	swoją	pracę	doktor-
ską	w	języku	francuskim	(„Studia	nad	czwartorzędem	

Wyżyny	 Małopolskiej”)	
w	oparciu	o	wyniki	prze-
prowadzonych	 wcze-
śniej	 badań.	 Pod	 koniec	
1916	 r.	 wrócił	 do	 kraju,	
podejmując	 bardzo	 in-
tensywną	 działalność	
naukową	 i	 pedagogicz-
ną	 aż	 w	 czterech	 uczel-
niach	 warszawskich	 
(w	 Wolnej	 Wszechnicy,	
na	 Uniwersytecie	 i	 Po-
litechnice	 Warszawskiej	

oraz	 w	 Oficerskiej	 Szkole	
Topografów),	 był	 jednym	
z	 założycieli	 Polskiego	 To-
warzystwa	 Geograficznego	
i	 długoletnim	 członkiem	 za-
rządu.	Po	uzyskaniu	habilita-
cji	we	Lwowie	(1919)	został	
zastępcą	kierownika	Zakładu	
Geograficznego	Uniwersytetu	Warszawskiego,	trzy	lata	
później	uzyskał	nominację	profesora	nadzwyczajnego,	
wreszcie	 w	 1931	 r.	 tytuł	 profesora	 zwyczajnego.	 Po	
ustabilizowaniu	 się	 sytuacji	 w	 kraju	 podjął	 szerokie	
badania	geologiczne	czwartorzędu	w	Polsce	środkowej,	
dotąd	zaniechane.	Wśród	ogłoszonych	prac	wymieńmy:	
„Wydmy	śródlądowe	Polski”,	„Badania	jeziorne	w	Pol-
sce”,	 „Dyluwium	 i	 morfologia	 Środkowego	 Powiśla”	 
i	 in.	Były	 to	badania	pionierskie	 i	pod	każdym	wzglę-
dem	 nowatorskie,	 radykalnie	 zmieniające	 dotychcza-
sowe	poglądy	na	geologię	środkowej	Polski.	Podobne	
prace	podjął	profesor	na	Polesiu,	dokonując	zdjęć	geo-
logicznych	na	14	arkuszach	mapy	1	:	100000,	dokonał	
wstępnej	inwentaryzacji	jezior	w	Polsce	(ponad	1000)	
oraz		opublikował		dalsze	prace,	m.in.:	„Międzyrzecze	
Bugu	 i	 Prypeci”,	 „Wody	 płynące	 i	 jeziora”,	 „Lodow-
ce	i	ich	wpływ	na	rzeźbę	powierzchni	ziemi”.	Ogółem	
profesor	pozostawił	ponad	200	prac	naukowych,	w	tym	
szczególnie	 cenny	 podręcznik	 uniwersytecki	 „Kurs	
geografii	Polski”,	później	uzupełniony	w	tomie	„Polska”	
w	„Wielkiej	Geografii	Powszechnej”,	po	wojnie	znanej	
jako	 „Geografia	 fizyczna	 Polski”	 dzięki	 aktualizacji	
prof.	 Jerzego	Kondrackiego,	 ucznia	 autora.	Był	 także	
autorem	 szeregu	 prac	 poświęconych	 historii	 geografii	
polskiej	i	jej	twórców.		Przez	cały	czas	redagował	i	za-
silał	łamy	„Przeglądu	Geograficznego”,	zeszyty	„Prace	
wykonane	w	Zakładzie	Geograficznym	UW”.	Nie	spo-
sób	pominąć	aktywności	profesora	 i	 udział	w	 siedem-
nastu	międzynarodowych	zjazdach	geografów	i	geolo-
gów,	połączonych	z	penetracją	terenową.	Był	czynnym	
członkiem	 Towarzystwa	 Naukowego	 Warszawskiego,	
Polskiej	 Akademii	 Umiejętności	 i	 Międzynarodowej	



Wieœci Wy¿szobramskie

http://www.parafia.cieszyn.org.pl10 Odwiedź naszą stronę:

Unii	 Geograficznej.	 W	 czasie	 okupacji	 odsunięty	 od	
uczelni,	 pracował	w	Zarządzie	Miasta	w	Dziale	 	Wo-
dociągów,	w	latach	1943	–	1944	prowadził	wykłady	na	
tajnym	Uniwersytecie	aż	do	czasu	wybuchu	Powstania	
Warszawskiego.		

-	oOo	–	
 03.09.1919: w	Olbrachcicach	urodził	się	Adam 

Zientek,	 syn	 nauczycieli	
Stanisława	 i	 Zofii	 w	 Ko-
żuszników.	W	1922	r.	zmarł	
nieoczekiwanie	ojciec;	 trud	
wychowania	 trojga	 dzieci	
spadł	 na	 barki	matki,	 która	
przeprowadziła	 się	 do	 Li-
gotki	Kameralnej.	Tam	pod	
Godulą	 najmłodszy	 Adam	
spędził	swoje	chłopięce	lata,	
często	 zachodząc	 do	warsz-
tatu	 kołodzieja,	 by	 zachwy-
cać	 się	 jego	 zręcznością	 
i	 umiejętnością	 wykonywa-

nia	różnych	robót.	Szkołę	Ludową	ukończył	w	Ligotce	
Kameralnej	 (1929),	 dalej	 kształcił	 się	 w	 Gimnazjum	
Matematyczno	 –	Przyrodniczym	w	Cieszynie.	 Po	ma-
turze	w	 1937	 r.	 rozpoczął	 studia	 na	Wydziale	Mecha-
nicznym	Politechniki	Warszawskiej,	 podjął	 je	 jeszcze	
po	wojnie	na	Politechnice	Śląskiej,	ale	nie	dokończył.	
Oto	bowiem	w	Bielsku	powstał	Instytut	Szybownictwa.	
Jesienią	1947	r.	został	pracownikiem	tego	Instytutu	na	
stanowisku	 instruktora,	pilota	doświadczalnego	 i	obla-
tywacza	nowych	prototypów	bądź	remontowanych	szy-
bowców,	promowaniem	polskich	szybowców	za	grani-
cą.	W	sumie	wykonał	nie	bez	wypadków	ponad	12000	
lotów	na	ponad	30	różnych	typach	szybowców.	W	1983	
r.	wycofał	się	z	funkcji	oblatywacza;	ostatni	raz	siadł	za	
sterem	w	2001	r.,	gdy	miał	82	lata!	W	powietrzu	spędził	
ponad	6700	godzin.	Był	wykładowcą	na	kursach,	wy-
chowawcą	dwu	setek	pilotów	akrobatów.	Udzielał	 się	
ponadto	w	zarządach	głównych	Ligi	Lotniczej	 i	Aero-
klubu	PRL	i	innych	gremiach	związanych	z	lotnictwem.	
	 Swoją	karierę	lotniczą	rozpoczął	w	1934	r.	na	
zaimprowizowanym	lotnisku	na	Gułdowach,	potem	na	
górze	Chełm,	zdobywając	kolejne	stopnie	wyszkolenia	
szybowcowego	w	Bezmiechowej	(1935),	i	uzyskaniem	
kategorii	 D.	 wreszcie	 zaliczył	 kurs	 holu	 i	 akrobacji	 
w	Katowicach	(1937).	Dwa	lata	później	zaliczył	szko-
lenie	 samolotowe	na	RWD-8	w	Rumii.	Lata	okupacji	
spędził	na	robotach	przymusowych	we	Frysztacie.	Już	
po	wojnie	 uzyskał	 uprawnienia	 instruktora	 szybowco-
wego	 (1947).	 Po	 wielu	 rekordowych	 przelotach	 (dłu-
gotrwalość	 lotu,	 przewyższenie,	 rekord	 prędkości	 na	
trasie	trójkąta,	przelot	docelowy),	zaliczył	pamiętny	lot	
czterech	 szybowców	z	Żaru	 do	Pragi	 (1948);	Zientek	
wylądował	 wówczas	 w	 rosyjskiej	 strefie	 okupacyjnej	

Wiednia,	 pokonując	 dystans	 308	 km.	Nie	 obeszło	 się	
bez	 politycznych	 reperkusji	 i	 napiętnowania	 śmiałka	
naruszającego	przestrzenie	powietrzne	poza	Polską.	W	
sumie	Zientek	 ustanowił	 sześć	 rekordów	Polski	w	 lo-
tach	 szybowcowych	 i	 zdobył	Złotą	Odznakę	Szybow-
cową	z	Trzema	Diamentami	i	wiele	innych	wyróżnień.		
Był	 także	 autorem	 podręcznika	 „Na	 fali	 halniakowej”	
oraz	 wspomnień	 „Wielka	 przygoda”.	 Należał	 do	 ści-
śłej	elity	najlepszych		szybowników	Polski.	Żonaty	był	 
z	Jadwigą	Studencką,	zapoznaną	na	szybowisku	w	Je-
żowie.	Mieli	 troje	 dzieci.	Zmarł	 19.11.2008	 r.,	 pocho-
wany	na	cmentarzu	ewangelickim	w	Bielsku-Białej.	

-	oOo	-
 08.09.1894:	 w	 Char-
lotenburgu	 zmarł	 niemiecki	
prof. Herman von Helm-
holtz, światowej	 sławy	 fi-
zjolog	 i	 fizyk.	 Pochodził	 
z	 rodziny	 nauczycielskiej	
Ferdynanda	 Helmholtza.	
Urodził	 się	 31.08.1821	 r.	 
w	 Poczdamie.	 Tam	 też	
uczęszczał	 do	 gimnazjum,	
następnie	podjął	studia	w	eli-
tarnej	 szkole	 dla	 chirurgów	
wojskowych	 w	 Friedrich	
Wilhelm	 Institut	 Pépinére	 Uniwersytetu	 Berlińskiego.	
Szczególnie	 zajmowała	 go	 anatomia	 oraz	 fizjologia.	
Niestety	w	1841	r.	zachorował	na	tyfus.	Kilkumiesięcz-
ny	pobyt	w	szpitalu	pozwolił	mu	za	zaoszczędzone	pie-
niądze	kupić	własny	mikroskop.	Swoją	pracę	doktorską	
poświęcił	 wynikom	 swoich	 	 badań	 nad	 połączeniami	
komórek	 nerwowych	 (1842).	 Przez	 rok	 praktykował	 
w	 szpitalu	 Charité,	 po	 czym	 otrzymał	 etat	 w	 charak-
terze	chirurga	królewskich	huzarów	w	Poczdamie,	 co	
pozwoliło	 mu	 sporą	 ilość	 czasu	 poświęcić	 dalszym	
badaniom	 komórek	 nerwowych.	 Kolejno	 pracował	
na	 uniwersytetach	 w	 Królewcu	 (1849),	 Bonn	 (1855),		
wreszcie	 został	 profesorem	 fizyki	 na	 uniwersytetach	 
w	Heidelbergu	(1858)	i	w	Berlinie	(1870).	Jego	zasługą	
było	 przyporządkowanie	 cech	 komórek	 prawom	 fizy-
ki.	Zauważył,	 że	 ruch	mięśni	 związany	 jest	 z	określo-
ną	reakcją	chemiczną	oraz	zmianą			temperatury,	przy	
czym	 następująca	 wymiana	 energii	 ma	 wartość	 stałą.	
Stąd	wywiódł	 uniwersalne	 prawo	 zachowania	 energii	
i	 pierwszy	podał	 je	w	 formie	matematycznej	w	pracy	
„Nad	 utrzymaniem	 siły”.	 	Wiele	 uwagi	 poświęcił	 ako-
modacji	 oka,	 zdolności	 rozróżniania	 barw.	 On	 także	
skonstruował	 pierwszy	 przyrząd	 do	 badania	 dna	 oka	
oftalmoskop	 (1851)	 i	 czołowe	 lustro	 laryngologiczne,	
określił	 teorię	wrażeń	i	spostrzeżeń	wzrokowych,	pod-
stawy	fizyczne	i	fizjologiczne	teorii	słuchu,	w	zakresie	
hydrodynamiki	 opracował	 teorię	 ruchu	wirowego	 pły-
nów	doskonałych	i	wiele	innych.	
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-	oOo	-
 13.09.1894:	w	Łodzi,	w	mieszczańskiej	 rodzi-
nie	 pochodzenia	 żydowskiego	 Adeli	 z	 Krukowskich	 
i	 urzędnika	 bankowego,	 poligloty	 Izydora	 urodził	 się	
Julian Tuwim.	Nauka	w	Męskim	Gimnazjum	Rządo-
wym	w		Łodzi	(1904	–	1914)	szła	mu	kiepsko,	zwłasz-
cza	 w	 przedmiotach	 ścisłych,	 nie	 wykluczając	 mate-
matyki,	z	powodu	której	musiał	powtarzać	jedną	klasę.	
Także	studia	prawa	i	polonistyki	na	Uniwersytecie	War-
szawskim	 skończyły	 się	 po	 jednym	 semestrze	 (1916).	
O	wiele	bardziej	pociągało	go	pióro.	Już	w	okresie	gim-
nazjalnym	 rozczytywał	 się	 w	 poezji	 Leopolda	 Staffa	 
i	 	 ogłosił	 w	 „Kurierze	 Warszawskim”	 swój	 wiersz	
„Prośba”	(1913);	teraz	nawiązał	kontakt	z	pismem	„Pro	
arte	et	studio”	i		został	jednym	z	współtwórców	grupy	
literackiej	 Skamander	 (1916),	 potem	 założył	 i	 prowa-
dził	 kabaret	 literacki	 „Pod	 Pikadorem”	 (1918).	 Kilka	
miesięcy	później	w	wielkiej	synagodze	w	Łodzi	poślu-
bił	wcześniej	zapoznaną	Stefanię	Marchew	(30.04.1919	
r).		Podczas	wojny	polsko	–	bolszewickiej	pracował	w	
Biurze	Prasowym	 Józefa	Piłsudskiego.	 Stopniowo	po-
szerzał	listę	czasopism,	do	których	posyłał	swoje	utwo-
ry.	 Systematycznie	 wzrastała	 także	 ilość	 zapisanych	
wierszami	 stron,	 pojawiały	 się	 kolejne	 tomiki	 jego	
poezji,	zrazu	pełne	entuzjazmu,	radości	życia	i	tworze-
nia	w	warunkach	odzyskanej	po	wiekach	niepodległo-
ści	 Polski	 („Czyhanie	 na	Boga”,	 „Sokrates	 tańczący”,	
„Siódma	 jesień”,	 „Wierszy	 tom	 czwarty”).	 Nadszedł	
jednak	czas	refleksji,	zawodu,	gdy	w	Polsce	górę	wzię-
ły	interesy	możnych	i	różnych	kombinatorów,	następo-
wała	stopniowa	faszyzacja	kraju,	wybuchały	strajki	ga-
szone	przemocą.	Miejsce	liryk	zajęła	teraz	satyra,	bunt	
przeciw	 „chamom	 spasionym	 na	 własnej	 Ojczyźnie”,	
pokazywanie	niedoli	prostych,	pokrzywdzonych	 ludzi	 
w	 zaułkach	 miast.	 Odbiciem	 tej	 postawy	 są	 kolejne	
tomiki:	 „Słowa	 we	 krwi”,	 „Rzecz	 czarnoleska”,	 „Bi-
blia	 cygańska”,	 ściągająca	 na	 poetę	 furię	 nienawiści	
możnych,	 satyry	 „Jarmark	 rymów”,	 „Treść	 goreją-
ca”,	 wreszcie	 poemat	 „Bal	 w	 operze”	 skonfiskowany	
przez	sanacyjną	cenzurę.	Próbą	wyjścia	spod	ciemnych	
chmur	nadciągających	nad	Polskę	było	zagłębienie	się	
w	 tajnikach	polskiego	słowa,	 jego	znaczeń,	 treści;	 jak	
nikt	inny,	Tuwim	stał	się	„czarodziejem	słowa”,	urzekał	
bogactwem	i	umiłowaniem	mowy	polskiej,	pełen	dumy	
„z	mojej	pięknej	ojczyzny	–	polszczyzny”.	
	 Wybuchła	wojna.	Wraz	z	pozostałymi	skaman-
drytami	 przez	 Rumunię	 i	 Włochy	 przedostał	 się	 do	
Francji,	a	po	jej	kapitulacji	przez	Hiszpanię	i	Portugalię	
do	brazylijskiego	Rio	de	Janeiro,	wreszcie	do	Nowego	
Jorku,	 gdzie	 spędził	 blisko	 pięć	 lat.	 Na	 emigracji	 po-
wstał	 bodaj	 najpiękniejszy	 poemat	 „Kwiaty	 polskie”,	
przepełniony	 miłością	 i	 tęsknotą	 za	 polskim	 niebem	 
i	 wszystkim,	 co	 się	 	 pod	 nim	 mieściło.	 Pod	 koniec	
wiosny	1946	 r.	ponownie	 stanął	na	polskiej	 ziemi,	 za-

mieszkał	w	Warszawie	wraz	 z	 żoną	 i	 siostrą,	 a	 także	
adoptowaną	córką	Ewą	w	podarowanym	domu	w	Ani-
nie.	Niewiele	już	tworzył,	raczej	tłumaczył	poezję	ulu-
bionych	poetów	 rosyjskich.	Zbierał	 też,	 opracowywał	
i	 przygotowywał	 do	 druku	 antologie.	 Do	 wydanych	
wcześniej	 zbiorów	 „Czary	 i	 czarty”,	 „Cztery	 wieki	
fraszki	 polskiej”,	 „Polski	 słownik	 pijacki	 i	 antologia	
bachiczna”,	 	 dodał	 teraz	 „Polską	 nowelę	 fantastycz-
ną”,	„Księgi	wierszy	polskich”	(3	t.),	„Pegaz	dęba	czyli	
Panopticum	 poetyckie”,	 „Piórem	 i	 piórkiem”,	 wresz-
cie	zbiór	 literackich	kuriozów	„Cicer	cum	caule	czyli	
groch	 z	 kapustą”.	Pozostawił	 także	wiele	wierszy	dla	
młodszych	 czytelników	 z	 nieodłączną	 buchająca	 parą	
„Lokomotywą”,	„Słoniem	Trąbalskim”	i	in.	Cieszył	się	
z	odbudowy	kraju	 i	 zniszczonej	 stolicy,	 ale	 też	moco-
wał	się	z	przyklejonymi	do	niego	epitetami	Żyda,		któ-
ry	„nie	pisze	po	polsku	,	lecz	tylko	w	języku	polskim”,	 
a	z	drugiej	strony	uważany	był	za	„zdrajcę,	który	wy-
brał	polskość”.	Od	wielu	 lat	kruszył	kopie	ze	 swoimi	
chorobami	i	słabościami.	Bez	wątpienia	pozostał	wiel-
kim	 poetą,	 pracowitym	 mistrzem	 polskiego	 słowa.	
Zmarł	nagle	na	zawał	serca	w	Zakopanem	27.12.1953	r.	
Pochowany	został	w	Alei	Zasłużonych	Cmentarza	Woj-
skowego	na	Powązkach	w	Warszawie.	

-	oOo	-
 17.09.1919: Rada Narodowa Księstwa Cie-
szyńskiego powołała w Cieszynie Główny Komitet 
Plebiscytowy.	Przewodnictwo	powierzono	posłowi	dr.	
Ryszardowi	Kunickiemu	 	 i	 zastępcy	ks.	 Józefowi	Ma-
micy.	
	 Na	 wspólnym	 posiedzeniu	 Rady	 Narodowej	
Księstwa	Cieszyńskiego	i	czeskiego	Zemského	Národ-
niho	Výboru	w	Morawskiej	Ostrawie	w	dniu	5.11.1918	
doszło	do	porozumienia	w	 istotnych	 sprawach	 rozgra-
niczenia	Śląska	Cieszyńskiego	pomiędzy	Polskę	i	Cze-
chosłowację.	„W	preambule	porozumienia	podkreślono	
jego	 przejściowy,	 niczym	 nie	 wiążący	 w	 przyszłości	
władze	 centralne	 charakter	 oraz	wskazano,	 że	 porozu-
mienie	 jest	 niezbędne	 z	 uwagi	 na	 bezpieczeństwo	pu-
bliczne	i	dobre		przyjacielskie	stosunki	między	naroda-
mi	w	przyszłości”	(Bogdan	Cybulski).	Powiat	frydecki	
miał	 przypaść	Czechom,	w	 powiecie	 frysztackim	 roz-
graniczenie	miało	 nastąpić	według	 	 przedstawicielstw	
gminnych,	powiat	cieszyński	i	bielski	w	całości	podle-
gał	Radzie	Narodowej.		
	 Niestety	 owe	 „przyjacielskie	 stosunki	między	
narodami”	 zostały	 poddane	 wielkiej	 próbie.	 Bardzo	
szybko	ujawniły	się	przeciwstawne	żądania	co	do	prze-
biegu	 granicy.	 O	 ile	 strona	 polska	 (Rada	 Narodowa)	
stawiała	kwestię	 rozgraniczenia	na	 zasadzie	 etnicznej,	
do	czego	Czesi	pierwotnie	nie	wnosili	zastrzeżeń,	teraz	
odwołali	się	do	złotej	bulli	ogłoszonej	w	1348	r.	ponad	
głowami	książąt	śląskich	przez	króla	i	cesarza	Karola	IV,	
uznającego	Śląsk	jako	ziemie	Korony	Czeskiej,	a	więc	
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także	 całe	 Księstwo	 Cieszyńskie	 po	 Białą.	 Z	 chwilą,	
gdy	Rząd	Polski	ogłosił	wybory	do	sejmu,	strona	cze-
ska	uznała	ten	fakt	za	wykonywanie	praw	suwerennych	
Państwa	 Polskiego	 na	 ziemiach	 czeskich	 i	 postanowi-
ła	 dochodzić	 swoich	 praw	 „historycznych”	 	 zbrojnie.	
Najazd	 oddziałów	 czeskich	 (23.01.1919	 r.)	 został	 po-
wstrzymany	pod	Skoczowem,	 zakończony	zawarciem	
rozejmu	(31.01.).	W	efekcie	została	wyznaczona	nowa	
linia	demarkacyjna	na	linii	Olzy,	a	cały	sporny	obszar		
na	 zachód	 od	 Olzy	 podporządkowany	Międzynarodo-
wej	Komisji	Sojuszniczej.	Niestety	Komisja	okazała	się	
stronniczą,	 dochodziło	 do	 licznych	manifestacji,	 straj-
ków	 i	 ekscesów	bojówek	czeskich	 i	 polskich,	 a	kolej-
ne	próby	załatwienia	sporu	granicznego	na	drodze	dy-
plomatycznej	nie	doprowadziły	do	 rozwiązania	 sporu.	 
W	 efekcie	 rada	 szefów	 delegacji	 wielkich	 mocarstw	
ogłosiła	decyzję	o	rozstrzygnięciu	sporu	polsko	–	cze-
chosłowackiego	 na	 drodze	 plebiscytu,	 który	miał	 być	
przeprowadzony	 pod	 nadzorem	 Międzynarodowej	
Komisji	 Plebiscytowej	 z	 siedzibą	w	Cieszynie.	Komi-
sja	całkowicie	zignorowała	istnienie	Rady	Narodowej.	
Wzrastające	 napięcie,	mnożące	 się	 strajki	 robotników	
polskich	i	manifestacje,	zaostrzenie	walk	o	wpływy	na	
terenie	plebiscytowym		doprowadziły	w	końcu	do	ogło-
szenia	 przez	 Komisję	 stanu	 wojennego	 (20.05.1920).	
W	krytycznej	dla	Polski	sytuacji	zagrożenia	najazdem	
armii	rosyjskiej	i	zajęciem	Warszawy	wymusiła	zgodę	
Rządu	 Polskiego	 na	 zaniechanie	 plebiscytu	 i	 oddanie	
sprawy	 Śląska	 Cieszyńskiego	 do	 decyzji	 Rady	 Naj-
wyższej	w	Paryżu	 (lipiec	1920).	Decyzja	 taka	została	
podjęta	i	ogłoszona	28.07.1920	r.	Granica	polsko	–	cze-
cho	-	słowacka	na	linii	Olzy	i	Pasma	Czantorii	stała	się	
faktem.	 Postanowienie	 to	 nie	 przyniosło	 rozwiązania	
problemu	przynależności	zachodniej	części	Śląska	Cie-
szyńskiego.	 Po	 stronie	 zachodniej	 pozostało	 	 180000	
ludności	polskiej,	w	tym	około	50000	ewangelików,	na-
stąpiło	rozdarcie	wielowiekowych	tradycji	i	podeptanie	
całego	wysiłku	 samorzutnie	 podjętego	 przez	 polskich	
działaczy	 narodowych	 po	 Wiośnie	 Ludów.	 Jeszcze	
raz	nie	 liczyła	się	ani	wola,	ani	oczekiwanie	 ludności,	 
a	interes	międzynarodowego	kapitału,	który	miał	swoje	
udziały	w	licznych	kopalniach	i	hutach,	jakie	pozostały	
w	granicach	Czechosłowacji.	
	 Dziś	 dożyliśmy	 czasów,	 gdy	 granice	 między	
Republiką	 Czeską	 a	 Polską	 są	 formalne.	 Za	 Olzą	 po-
została	jednak	już	tylko	kilkunastotysięczna	mniejszość	
polska	na	własnej	ziemi.	

-	oOo	-	
 18. 09.1894: w	Cieszynie	w	sali	Czytelni	Ludo-
wej	odbyło	się	z	inicjatywy	dr.	Józefa	Buzka	zebranie 
konstytuujące Stowarzyszenie Akademików Pol-
skich na Śląsku „Znicz”.	Jak	wynika	z	„Zarysu	histo-
rii	‘Znicza’	”	Alojzego	Targa,	w	komitecie	organizacyj-
nym	oprócz	wspomnianego	dr.	 Józefa	Buzka	 znaleźli	

się:	Ernest	Farnik,	
K.	 Kołek,	 Włady-
sław	Michejda	i	A.	
Pawlita	 „dobrze	
już	 zapisanych	 
i	 zaprawionych	 
w	 robocie	 organi-
zacyjno	–	społecz-
nej”.	 Pierwszy		
zarząd	 utworzyli:	
K.	Kołek	–	prezes,	
dr	 Józef	 Buzek	 –	
wiceprezes,	 Wła-
dysław	 Michejda	
–	sekretarz,	Ernest	
Farnik	 –	 wicese-
kretarz,	 A.	 Pawli-
ta	–	skarbnik.	
Co	 legło	 u	 pod-
staw	powołania	„Znicza”?		
	 Na	początku	XVIII	w.	istniały	w	Cieszynie	dwa	
gimnazja	wyznaniowe,	co	niewątpliwie	miało	wielkie	
znaczenie,	 było	 rodzajem	 nobilitacji	 stolicy	 księstwa.	
Kogo	 tylko	 było	 stać,	 starał	 się	 posyłać	 swoją	 pocie-
chę	do	gimnazjum,	aby	zyskało	„wyższe	ukształcenie”,	 
a	 to	 otwierało	 drogę	 do	 uniwersytetu	w	Wiedniu,	 do-
piero	później	do	Krakowa,	Lwowa	i	Leoben.	Pozostali,	
jeśli	chcieli	zdobyć	jedyny	wówczas	bardziej	dostępny	
poza	 stanem	duchownym	zawód	nauczyciela,	po	gim-
nazjum	zaliczali	kurs	pedagogiczny	z	prawem	naucza-
nia	w	szkołach	ludowych.	Oczywiście	o	powszechnym	
nauczaniu	 trudno	 tu	mówić,	 niemniej	 efekty	 rozwoju	
szkolnictwa	były	aż	nadto	zauważalne,	choćby	tylko	w	
niskim	 procencie	 analfabetyzmu.	A	 to	 wówczas	 było	
bardzo	 dużo.	 Był	 jednak	 jeden	 szkopuł.	 Znakomita	
większość	mieszkańców	Księstwa	Cieszyńskiego	na	co	
dzień	posługiwała	się	językiem	polskim	(ponad	75	%);	
resztę	 stanowili	Niemcy	 i	Żydzi,	w	nikłym	procencie	
Czesi.		Wszystko	zależało	od	tego,	w	jakimś	stopniu	w	
domu	pielęgnowano	mowę	ojczystą	i	w	jakim	stopniu	
rozwinęło	 się	w	nim	poczucie	 przynależności	 narodo-
wej,	wreszcie	jak	dalece	ta	czy	inna	rodzina	była	podat-
na	na	 intensywnie	 rozwijaną	propagandę	o	wyższości	
kultury	 niemieckiej	 i	 szerokich	 możliwościach	 karie-
ry	zawodowej.	Rzecz	w	tym,	że	oba	gimnazja	polskie	
dzieci	 „przerabiały	na	Niemców”.	Tylko	najwybitniej-
sze	 jednostki	 zdołały	 się	 oprzeć	 totalnej	 germanizacji	
w	gimnazjum.	To,	czego	im	niemieckie	gimnazjum	dać	
nie	mogło,	uzupełniali	z	własnej	inicjatywy	w	tajnych	
kompletach	 drogą	 samokształcenia	 z	 języka	 polskie-
go,	 literatury	 polskiej	 i	 polskich	 dziejów.	 „Złączenie	
Polskie”,	 „Towarzystwo	 doskonalących	 się	 w	 Języku	
Polskim”,	„Wzajemność”	w	gimnazjum	ewangelickim	
i	 „Towarzystwo	Narodowe”	w	gimnazjum	katolickim,	
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wreszcie	 ponadwyznaniowa	 „Jedność”,	 to	 kolejne	 or-
ganizacje	„studenckie”,	które	skupiały	młodzież	o	pol-
skiej	orientacji	i	walnie	przyczyniły	się	do	umocnienia	
polskiego	ducha	narodowego	ludności	Śląska	Cieszyń-
skiego	 i	 wyhamowania	 postępującej	 germanizacji	
środowiska	 cieszyńskiego.	Ale	 też	 po	 gimnazjum	 po-
zostały	 tylko	niemieckie	uniwersytety,	które	 także	nie	
były	zainteresowane	zachowaniem	polskiego	poczucia	
narodowego	studenta.	Dla	nich	też,	zwłaszcza	duchow-
nych,	szykowano	zatrudnienie	daleko	poza	księstwem;	
nie	 każdy	 chciał	 i	 mógł	 wrócić	 do	 ojczystych	 stron.	 
Z	powagi	sytuacji	zdawali	sobie	sprawę	twórcy	Stowa-
rzyszenia	 Akademików	 Polskich	 „Znicz”.	 Mimo	 bar-
dzo	ograniczonych	możliwości	oddziaływania,	podjęli	
trud	skupienia	w	swoich	szeregach	jak	największej	ilo-
ści	polskiej	inteligencji,	związanie		jej	ze	Śląskiem	Cie-
szyńskim,	ograniczenie	nazbyt	dużego	upływu	polskiej	
młodzieży,	wreszcie	skuteczna	rywalizacja	i	dokumen-
towanie,	że	Polacy	to	nie	skończone	tumany	nadające	
się	 tylko	 do	 czarnej	 roboty	w	 kopalniach,	 hutach	 lub	
na	folwarkach.	Jak	stwierdza	wspomniany	wyżej	Aloj-
zy	Targ:	„powyższe	zadania	rozwiązane	zostały	przez	
wydziały	pierwszych	lat	istnienia	związku	z	wielką	su-
miennością	 i	 pięknymi	wynikami.	Zawdzięczać	 to	na-
leży	 przede	wszystkim	nader	 szczęśliwemu	doborowi	
ludzi,	kierujących	w	początkowym	okresie	poczynania-
mi	„Znicza”,	a	piastujących	dziś	poważne	stanowiska	 
i	godności	Rzeczypospolitej.	Do	nich	zaliczać	się	będą	
w	 pierwszym	 rzędzie:	 Józef	 Buzek,	 obecny	 prezes	
Głównego	 Urzędu	 Statystycznego,	 Jan	 Buzek	 –	 dziś	
lekarz	 w	 Dąbrowie,	 Ernest	 Farnik	 –	 obecny	 wicena-
czelnik	Wydziału	Oświecenia	Publicznego	Urzędu	Wo-
jewodzkiego	w	Katowicach,	Jan	Galicz	–	dyrektor	po-
wstałego	dzięki	jego	inicjatywie	seminarium	żeńskiego	
w	 	 Cieszynie,	 wreszcie	 Józef	 Kiedroń,	 były	 minister	
Przemysłu	i	Handlu,	Władysław	Michejda,	obecny	bur-
mistrz	miasta	Cieszyna	i	Antoni	Pawlita,	były	naczelnik	
Wydziału	Skarbowego	w	Katowicach.	Szczególnie	za-
pisali	się	w	dziejach	„Znicza”	Józef	Buzek,	prezes	z	r.	
1895/96	i	Władysław	Michejda,	prezes	z	r.	1896/07,	za	
których	rozpiętość	działalności	Stowarzyszenia	doszła	
do	najpoważniejszych	rozmiarów...”.	Wspomnieć	 jesz-
cze	należy	o	dwóch	członkach	honorowych	„Znicza”:	
pośle	 Jerzym	 Cienciale	 i	 Franciszku	 Górniaku,	 który	
wspomógł	Stowarzyszenie	poważnym	legatem.	
	 Pominąwszy	krótki	okres	osłabienia	działalno-
ści	 „Znicza”	 (1900	–	 1905),	 dotrwało	 ono	do	 czasów	
I	 wojny	 światowej,	 kiedy	 działalność	wszelkich	 orga-
nizacji	 została	 zawieszona,	 a	 znaczna	 część	 zniczow-
ców	 została	wcielona	 do	wojska	 austriackiego;	wielu	 
z	nich	już	z	wojny	nie	wróciło.	Gdy	tylko	ustały	dzia-
łania	wojenne,	 „Znicz”	 został	 reaktywowany	 i	 podjął	
pracę	w	zmienionych	warunkach	polityczno	–	społecz-
nych	w	granicach	Rzeczypospolitej.	Niezmienne	pozo-

stało	naczelne	hasło	pracy	na	Śląsku	dla	Śląska.	O	ile	
przed	wojną	istotną	częścią	działalności	„Znicza”	była	
organizacja	 zabaw	 ludowych	 i	 podejmowanie	 wysił-
ków	 wytworzenia	 przychylnej	 atmosfery	 dla	 Polski,	
wspieranie	 polskich	 organizacji,	 organizowanie	 czy-
telnictwa,	bibliotek	i	czytelni,	inicjowanie	wieczorków	
z	prelekcjami,	po	wojnie	główną	domeną	działalności	
była	działalność	wykładowa	i	rozwój	organizacyjny	kół	
terenowych	 w	 ośrodkach	 akademickich,	 początkowo	
w	Krakowie	i	Lwowie,	potem	także	w	Warszawie,	Po-
znaniu	i	Gdańsku,	roztaczanie	opieki	nad	studentami	ze	
Śląska	 Cieszyńskiego,	 podejmowanie	 działań	 integra-
cyjnych	Śląska	Cieszyńskiego	z	polskim	Górnym	Ślą-
skiem,	 a	 także	 Śląska	 z	 Polską.	 Niejako	 podsumowa-
niem	działalności	„Znicza”	w	35	–	lecie	jego	powstanie	
było	wydanie	 „Księgi	 o	 Śląsku”	 (1929),	 zawierającej	
wspomnienia	 zniczowców,	 cykl	 artykułów	 przyjaciół	
„Znicza”	dotyczące	problematyki	Śląska,	w	tym	syntezy	
„Zarys	 historii	 ‘Znicza’	 ”	 redaktora	 „Księgi...”	Alojze-
go	Targa,	wreszcie	 skromny	 dział	 literacki	 i	 sprawoz-
dania	sekcji	„Znicza”,	w	sumie	287	stron	druku.	Przy	
okazji	 opracowywania	 „Księgi...”	 ujawnił	 się	 poważ-
ny	 mankament,	 mianowicie,	 za	 wyjątkiem	 początko-
wych	lat	brak	źródeł,	rzetelnych	sprawozdań.	Pozostały	
wspomnienia	i	luźne	notatki	prasowe.		Inną	słabą	stro-
ną	„Księgi”	jest	podawanie	w	większości	przypadków	
tylko	 inicjałów	 imion	przy	nazwiskach,	 co	mniej	obe-
znanemu	w	dziejach	Ziemi	Cieszyńskiej,	 a	zwłaszcza	
współczesnemu	 czytelnikowi,	 sprawi	 wiele	 kłopotów	 
z	identyfikacją	opisywanej	osoby,	bo	przecież		Michej-
dów,	Buzków,	Heczków,	Guziurów,	Hławiczków,	Mu-
siołów,	Terlików		było	wielu	 i	wielu	z	wymienionych	 
w	pracy	A.	Targa	nie	znajdujemy	w	żadnym	ze	słowni-
ków	biograficznych,	a	jeśli	są,	to	notka	nie	zawiera	in-
formacji	o	zniczowskich	zasługach.	Istnieje	obawa,	że	
niektórym	nazwiskom	przypisano	mylne	inicjały	imie-
nia	(np.	Stanisław	Michejda	–	Michejdy	o	tym	imieniu	
nie	ma	w	całej	genealogii	rodu).	
	 Przytoczmy	 chociaż	 garść	 nazwisk	 zasłużo-
nych	 i	 bardziej	 znanych	 zniczowców,	 oprócz	 już	 wy-
mienionych:	 Jan	 Branny,	 Jan	 Buzek,	 dr	 Józef	 Buzek,	
Józef	 Duda,	 	 dr	 Roman	 Dyboski,	 Tadeusz	 Dyboski,	
Ernest	 Farnik,	Alojzy	 Gembala,	 Jan	 Galicz,	 Leonard	
Guziur,	Henryk	Kania,	Józef	Kiedroń,	Witold	Kolaczek,	
Jan	 Kotajny,	 Józef	 Król,	 Karol	Michejda,	 Kornel	Mi-
chejda,	Tadeusz	Michejda,	Paweł	Musioł,	prof.	Ludwik	
Piotrowicz,	Kazimierz	Popiołek,	Rudolf	Ramsza,	Aloj-
zy	Targ,	Wiktor	Zbijowski.	
	 Dzięki	 ogromnemu	 wysiłkowi	 inicjatorów	
„Znicza”,	 w	 ciągu	 dwudziestu	 lat	 (do	 I	 wojny	 świato-
wej)	zdołano	skupić	w	szeregach	„Znicza”	znaczny	za-
stęp	 inteligencji	 polskiej.	 Ziemia	Cieszyńska	 była	 do-
brze	przygotowana	do	 aktu	 samorzutnego	odzyskania	
niepodległości	w	1918	 r.	 i	odpowiedzialnej	 służby	 jej	
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synów	w	odrodzonej	Polsce	na	niwie	naukowej,	kultu-
ralnej	 i	gospodarczej.	Przyglądając	 się	współczesnym	
czasom,	także	i	dziś	„Znicz”	miałby	co	robić.	

-	oOo	-	
 25.09.1919:	w	Karpęt-
nej	(dziś	CzR)	urodził	się		
Stanisław Hadyna,	 syn	
nauczyciela	i	muzyka	Je-
rzego	i	Emilii	z	Pilchów.	
Od	 najmłodszych	 lat	
matka	 starała	 się	 o	 jego	
muzyczne	 wykształ-
cenie.	 Równocześnie	 
z	 nauką	 w	 Gimnazjum	
Klasycznym	 im.	A.	Osu-
chowskiego	w	Cieszynie	
kształcił	 się	 w	 Szkole	
Muzycznej.	Obie	 szkoły	
ukończył	w	1938	r.	Czas	

wakacji	spędzał		u	stryja	Jana	w	willi	„Sfinks”,	wówczas	
centrum	wiedzy	ezoterycznej	w	Wiśle.	Zdążył	jeszcze	
zaliczyć	dwa	semestry	na	Uniwersytecie	Warszawskim	
z	zakresu	psychologii	i	socjologii.	Dwa	lata	spędził	na	
robotach	w	Niemczech.	Uwolniony,	schronił	się	w	Ge-
neralnej	Gubernii.	Przerwane	studia	kontynuował	w	la-
tach	1942	–	1944	w	tajnych	kompletach,	a	jednocześnie	
prowadził	 zajęcia	 na	 tajnych	 kursach	 gimnazjalnych.	
Tuż	 po	wojnie	w	 1945	 r.	 ożenił	 się	w	Wiśle	 z	Agatą	
Ogierman	–	Mańską,	zajął	się	organizacją	szkolnictwa	
średniego	 w	Wiśle,	 udzielał	 się	 w	Wydziale	 Kultury	
Miejskiej	 Rady	Narodowej	 w	 Cieszynie.	 	 Począwszy	
od	 1948	 r.	 był	 kierownikiem	 biura	 Okręgu	 Związku	
Zawodowego	Muzyków	PRL,	a	następnie	dyrektorem	
Biura	Koncertowego	 i	Wojewódzkiej	Delegatury	 „Ar-
tos”	 w	Katowicach,	 a	 jednocześnie	 podjął	 dalsze	 stu-
dia	z	zakresu	kompozycji	i	dyrygentury	w	Państwowej	
Wyższej	Szkole	Muzycznej	w	Katowicach.	W	1952	 r.	
przystąpił	 do	 dzieła	 życia	 -	 organizacji	 Państwowego	
Zespołu	Pieśni	i	Tańca	„Śląsk”	z	siedzibą	w	Koszęcinie.	

Był	nie	tylko	kierownikiem,	ale	też	dyrygentem	i	reży-
serem,	 twórcą	 licznych	 pieśni	 opartych	 na	motywach	
regionalnych,	które	z	czasem	stały	się	klasyką	zespołu	 
a	dla	solistów	żelaznym	punktem	ich	repertuaru.	Rychło	
Zespół	 zdobył	powszechne	uznanie	nie	 tylko	w	kraju,	
ale	także	na	licznych	estradach	w	Europie	i	na	świecie.	
Po	16	latach	wytężonej	pracy	twórczej	i	dyrygenckiej,	
w	1968	r.	Stanisław	Hadyna	został	zmuszony	do	rezy-
gnacji	z	funkcji	kierownika	Zespołu.	Był	to	dla	niego,	 
a	także	dla	Zespołu,	olbrzymi	cios.	Wyjechał	wówczas	
do	 Krakowa,	 zatrudniony	 jako	 kierownik	 muzyczny	
Teatru	 im.	 Juliusza	Słowackiego,	w	którym	przetrwał	
21	 lat.	Dopiero	po	 zmianie	 ekipy	 rządzącej	w	1990	 r.	
powrócił	do	swojego	Zespołu	w	Koszęcinie	i	 tam	pra-
cował	 do	 końca	 swoich	 dni,	 przywracając	 charakter	 
Zespołu.	
	 Poza	główną	domeną	zainteresowań	folklorem	
i	jego	prezentacją	w	artystycznym	kształcie	pozostawił	
wiele	 kompozycji	 muzycznych,	 jak	 kantaty,	 poemat	
symfoniczno	–	baletowy	„Wiosna”,	250	pieśni	chóral-
nych	i	solowych,	14	kolęd,	tyleż	pieśni	pasyjnych,	wie-
le	utworów	muzyki	baletowej,	filmowej	i	teatralnej.	
	 Z	 równym	 powodzeniem	 uprawiał	 pisarstwo.	
Wśród	 tytułów	 znajdujemy	 powieść	 o	Chopinie	 „Nie-
zatarte	 ślady”	 (I	 nagroda	 na	Międzynarodowym	Kon-
kursie	Filmowym	w	Warszawie),	 dramat	 o	Mahatmie	
Gandhim	„Blessed	are	the	Peacemakers”	(II	nagroda	w	
konkursie	UNESCO),	dramat	o	Martinie	Lutherze	Kin-
gu	„Błogosławieni	pokój	czyniący”	(II	nagroda	konkur-
sowa),	„Zdruzgotane	sny”,	„Deklaracja	76”,	„W	pogoni	
za	wiosną”,	„Droga	do	hymnu”,	„Na	podbój	kontynen-
tu”,	„Niezwykłe	spotkania”,		„Przez	okna	czasu	–	jasno-
widząca	z	Wisły”	(biografia	Agnieszki	Pilchowej).	
	 Zmarł	w	krakowskim	szpitalu	1.01.1999	r.	Spo-
czął	na	wiślańskim	Groniczku.	

Ponadto wspomnijmy: 

 02.09.1794: † ks. Johann Gottlieb Schleier-
macher,	 kapelan	 sztabowy	Kościoła	 Reformowanego	
na	Śląsku,	duszpasterz	w	Hołdunowie.	Patrz:	odc.	51,	
„Gazeta	Ewangelicka”	2002/05	(49),	s.	32	–	33.	

 08.09.1569	 [8.09/4.10]:	 † Mikołaj Rej,	 czo-
łowy	 przedstawiciel	 polskiej	 literatury	 renesansowej,	
ojciec	 piśmiennictwa	 polskiego,	 apostoł	 Reformacji	
w	 Polsce,	 autor	 poczytnej	 „Postylli	 Pańskiej”,	 także	
utworów	 świeckich	 („Zwierciadło”,	 „Wizerunek	 wła-
sny	człowieka	poczciwego”,	„Kupiec”,	„Figliki”.	Patrz:	
odc.	83,	„Informator	Parafialny”	2005/02,	s.	3		

 14. 09.1769: * Friedrich Heinrich Alexander 
von Humboldt,	przyrodnik,	geograf	i	podróżnik	(Euro-
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pa	Zachodnia,	Ameryka	podzwrotnikowa,	Azja	central-
na),	autor	30	–	tomowego	dzieła	„Voyage	aux	régions	
équinoxialis	du	Nouveau	Continent	fait	en	1799	–	1804”	
i	syntezy	„Kosmos	czyli	rys	fizyczny	opisu	świata”	(5	
t.)	i.	in.,	twórca	geografii	roślin	i	geografii	nowożytnej,	
obrońca	praw	człowieka.	Patrz:	odc.	134,	„Wieści	Wyż-
szobramskie”	2009/5,	s.	18	

 15.09.1944: † Edward Loth, antropolog,	asy-
stent	 w	 Bonn,	 Getyndze	 i	 Heidelbergu,	 współorgani-
zator	Uniwersytetu	Warszawskiego,	prof.	 katedry	 ana-
tomii,	 założyciel	 ośrodka	 antropologicznego,	 twórca	
własnej	 szkoły	 antropologii,	 autor	 ok.	 100	 prac	 z	 tej	
dziedziny.	Patrz:	odc.	136	-	137,	„Wieści	Wyższobram-
skie”	2009/7	-	8,	s.	17.	

 20.09.1819: * Jan Śniegoń,	 nauczyciel	 szko-
ły	 ewangelickiej	w	Wiśle,	 twórca	muzeum	szkolnego,	
kurator	zboru	i	organista,	inicjator	budowy	nowej	szko-
ły	w	Wiśle	–	Malince,	sadownik,	inicjator	i	założyciel	
pierwszej	 biblioteki,	 założyciel	 i	 kierownik	 poczty.	
Patrz:	odc.	83,	„Informator	Parafialny”	2005/02,	s.	8.	

 30.09.1944: † ks. Zygmunt Kuźwa, proboszcz	
parafii	ewangelickiej	w	Czerwionce	i	w	Łomży,	w	cza-
sie	okupacji	hitlerowskiej	w	oddziałach	AK	na	terenie	
Warszawy,	kapelan	 i	 żołnierz	Powstania	Warszawskie-
go,	zginął	na	Żoliborzu.	Patrz:	odc.	77,	„Informator	Pa-
rafialny”	2004/07-08,	s.	6.	

Wydarzenia parafialne

Pamiątka Zesłania Ducha Świętego 
w Hażlachu

	 Z	opóźnieniem,	wynikającym	z	cyklu	
wydawniczego	 naszego	 informatora	 w	 porze	
wakacyjnej,	 	 przekazujemy	 krótkie	 	 relacje	 
z	Hażlacha,	związane	z	wydarzeniami	w	filiale	
w	Hażlachu	w	miesiącu	czerwcu	br.	roku.	I	tak	
w	niedzielę	 9	 czerwca	wierni	 zgromadzili	 się	
w	miejscowym	kościele	 na	 nabożeństwie	pro-
wadzonym	przez	ks.	Łukasza		Gasia,	świętując		
Pamiątkę	Zesłania	Ducha	Świętego.	Zarówno	
teksty	 liturgiczne,	 (starotestamentowy	z	1	Mż	
11,1-9,	lekcja	z	Dz	2,	1-21)	oraz	kazanie	oparte	
na	Ewangelii	św.	Jana	14,	15-27	nawiązywały	
do	 działania	Ducha	 Świętego	w	 budowie	Ko-
ścioła	Powszechnego.
	 W	poniedziałek	 	o	godzinie	17	w	Ko-
ściele	 w	 Hażlachu	 przeżywano	 na	 kolejnym	
nabożeństwie		2.	Dzień	Świąt		Zesłania	Ducha	
Świętego.	 Tym	 razem	 nabożeństwo	 poprowa-
dził	 opiekun	 filiału	 ks.	Marcin	 Podżorski.	 Za	
tekst	 kazalny	 wybrał	 tekst	 liturgiczny	 z	 nie-
dzieli	z	1	Mż	11,	1-9.	Tekst	wszystkim	znany	 
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o	 budowie	miasta	 i	 wieży	 Babel	 oraz	 pomie-
szaniu	języków	przez	Boga.	
	 Po	 nabożeństwie	 uczestnicy	 spotkali	
się	w	ogrodzie	parafialnym	na		przygotowanej	
przez	miejscowe	Koło	Pań	jajecznicy.		Można	
było	 także	 ugościć	 się	 smacznym	 kołaczem.	
Podkreślić	 należy,	 że	 tegoroczne	 Święta	 Ze-
słania	 Ducha	 Świętego	 obchodziliśmy	 przy	
słonecznej	 pogodzie,	 a	w	 poniedziałek	wręcz	
przy	dużym	upale.	Nie	był	on	dla	nas	groźny.	
Dzięki	 staraniom	 i	 osobistemu	 zaangażowa-
niu	(w	tym	również	finansowemu)	ks.	Marcina	 
i	pomocy	jego	teścia	pana	Ludwika	Pilcha	oraz	
szwagra	Łukasza	Pilcha	z	Wisły	Czarne,	udało	
się	 przygotować	 wiatę	 do	 organizacji	 imprez	
parafialnych.	Filiałowi	Hażlach	niestraszne	są	
zarówno	deszcze	jak	i	upały.	Dziękujemy	opie-
kunowi	 i	 rodzinie,	 i	 zapraszamy	naszych	 czy-
telników	do	Hażlacha.	
	 Znana	jest	aktywność	naszych	parafian	
z	 organizacji	 wycieczek.	 Po	 wycieczce	 Koła	
Pań	do	Dolnego	Kubina	z	12	czerwca,	w	sobo-
tę	22	czerwca	75.	osobowa	grupa	z	Hażlacha	 
i	Zamarsk	wyjechała	na	wycieczkę	na	Wyżynę	
Krakowsko-Częstochowską.	 Zwiedzano	 m.in.	
Ojcowski	Park	Narodowy,	Pustynię	Błędowską	
oraz		Zamek	Ogrodzieniec.

Jan Król

27 września br. mija 

60. rocznica ordynacji ks. Jana Melcera
długoletniego proboszcza Parafii Ewangelicko

-Augsburskiej w Cieszynie. Z tej okazji Redakcja 

Wieści Wyższobramskich pragnie złożyć Jubilatowi 

jak najserdeczniejsze życzenia wielu łask Bożych, 

długich lat życia, przepełnionych zdrowiem i szczę-

ściem, pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzli-

wości, dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego, 

co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.
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	 W	Klubie	Propozycji	przy	Kole	Macierzy	nr	2	„Mały	
Jaworowy”	w	trzecią	środę	lipca	wykład	wygłosił		proboszcz	
parafii	ks.	Marcin	Brzóska.	Lipcowe	spotkanie	miało	najwyż-
szą	frekwencję,	a	na	sali	zabrakło	nawet	krzeseł.	Proboszcz	
opowiadał	o	Cieszynie	jako	europejskim	mieście	Reformacji.
	 Cieszyn,	 który	 obok	 Wrocławia,	 otrzymał	 ten	 za-
szczytny	 tytuł	 i	w	roku	2017	był	 jednym	z	68	europejskich	
miast,	 które	 nosiły	 to	 miano.	 Proboszcz	 skoncentrowł	 się	
na	 wyjątkowym	 miejscu	 Cieszyna	 w	 dziejach	 polskiego,	 
i	nie	tylko,	luteranizmu.	Wszak	tutaj	urodził	się	i	służył	Jerzy	
Trzanowski,	 siedemnastowieczny	 obywatel	 Europy.	 Działał	
nie	 tylko	na	 terenach	Księstwa	Cieszyńskiego,	 ale	 i	 na	Sło-
wacji,	a	także	w	Czechach,	bywał	też	w	innych	krajach	euro-
pejskich.	Naukę	rozpoczął	w	Cieszynie,	ale	kontynuował	 ją	 
w	 Kołobrzegu,	 ówczesnej	 Brandenburgii,	 Gu-
binie	 i	 Wittenbrdze.	 Pracował	 w	 Czechach	 
w	Pradze,	na	Morawach,w	Bielsku,	na	Orawie	i	w	
Liptowskim	Mikulaszu	na	Słowacji.	Nie	wymie-
niam	wszystkich	miejsc	 jego	 pobytu,	 ale	 już	 te	
świadczą,	że	był	człowiekiem	Europy.	Można	go	
śmiało	zaliczyć	w	poczet	najznamienitszych	cie-
szyniaków,	a	jego	popiersie	oglądamy	w	drodze	
na	 nabożeństwo	 na	 Placu	 Kościelnym.	 Tablica	
upamiętniająca	miejsce	urodzenia	znajduje	się	na	
kamienicy	na	StarymTargu	nr	1	od	strony	ul.	Głę-
bokiej.	Tego	wybitnego	Eurpejczyka,	uchodzące-
go	za	symbol	pojednania,	można	śmiało	nazwać	
prekursorem	jednoczenia	Europy.	Z	jego	kancjo-
nału	Cithara	sanctorum,	napisanego	w		języku	sta-
roczeskim	śpiewali	współwyznawcy	w	Czechach,	
na	Słowacji	czyli	na	Górnych	Węgrzech	i	u	nas	
czyli	 na	 Śląsku	 Cieszyńskim.	 Jest	 też	 znaczącą	
postacią	 łączącą	parafię	ciaszyńską	z	partnerską	
parafią	w	Kubinie	Dolnym	 na	 Słowacji.	W	wy-
niku	wspólnego	projektu	powstała	m.in.	książka	
o	J.	Trzanowskim.	Wykład	zachęcił	uczestników	
do	długiej	i	ciekawej	dyskusji,	a	zabierający	głos	
nawiązywali	do	obchodów	500-lecia	Reformacji		
w	Cieszynie.
	 Następne	 spotkanie	 Klubu	 odbędzie	 się	
już	 w	 Domu	 Narodowym	 18	 września	 o	 godz.	
17.	Jest	 to	nawiązanie	do	tradycji	spotkań,	 jakie	
odbywały	się	w	„Naszym	Kąciku”,	a	ich	prekur-
sorem	był	Władysław	Oszelda.	Ponieważ	w	roku	
2019	przypada	100.	rocznica	urodzin	Stanisława	
Hadyny	 i	 Sejmik	Województwa	 Śląskiego	 pod-
jął	 uchwałę,	 ustanawiającą	 rok	 2019	Rokiem	S.	

Spotkanie w Klubie Propozycji  
„Mały Jaworowy” z proboszczem  

ks. Marcinem Brzóską
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Dyskusyjny Klub Propozycji  
wraca do Domu Narodowego

	 Po	ponad	10	latach	przerwy	Dyskusyjny	Klub	
Propozycji	 znów	w	Domu	Narodowym!	Od	września	 
w	 każdą	 trzecią	 środę	 miesiąca	 klubowicze	 będą	 się	
spotykać,	 by	 posłuchać	 wykładów	 i	 porozmawiać	 na	
różne	tematy,	a	głównie	związane	z	naszym	regionem.
	 	Dyskusyjny	Klub	Propozycji	 przez	kilkadzie-
siąt	lat	funkcjonował	w	Domu	Narodowym.	Prowadził	
go	redaktor	Władysław	Oszelda,	a	spotkania	odbywały	
się	w	„Naszym	Kąciku”	w	Domu	Narodowym.	16	 lu-
tego	 2005	 roku	 powstał	Dyskusyjny	Klub	Propozycji	
„Podgórze”,	który	jak	mówi	jego	prezes	Eugeniusz	Ra-
abe,	 był	filią	DKP.	 -	My	 spotykaliśmy	 się	 raz	w	mie-
siącu	w	salce	budynku	administracji	osiedla	Podgórze.	
Gdy	główny	klub	został	„wyproszony”	z	Domu	Naro-
dowego	i	nie	miał	możliwości	się	tam	dłużej	spotykać,	
po	jakimś	czasie	przestał	w	ogóle	istnieć.	My	natomiast	
nadal	spotykamy	się	i	działamy	do	dzisiaj	–	zapewnia	
Eugeniusz	Raabe.
	 DKP	„Podgórze”	ma	już	za	sobą	171	spotkań!	
W	każdą	trzecią	środę	miesiąca	odbywają	się		spotkania	
na	„Banotówce”.	-	Tematyka	jest	różnorodna,	ale	głów-
nie	podejmowane	są	sprawy	związane	z	naszym	regio-
nem,	 a	w	 szczególności	 z	Zaolziem,	 któremu	poświę-
conych	jest	wiele	prelekcji.	Przykładowo	rok	2018	dla	
klubu	był	Rokiem	Zaolzia.	W	tym	roku	jest	to	w	klubie	
Rok	Stanisława	Hadyny.	Takie	też	tematy	podejmujemy.	
W	spotkaniach	uczestniczą	głównie	osoby	starsze,	ale	
coraz	więcej	zagląda	do	nas	młodzieży.	Prelegentami	są	
osoby	nauki,	parlamentarzyści,	podróżnicy	i	pasjonaci	
regionu.	Są	to	osobistości	z	kraju	i	zagranicy,	więc	nikt	
się	na	spotkaniach	nie	nudzi	i	każdy	może	znaleźć	coś	
ciekawego	dla	siebie	–	opowiada	Eugeniusz	Raabe.
	 Należy	 podkreślić,	 że	 DKP	 „Podgórze”	 jest	
sekcją	 Koła	 nr	 2	 „Mały	 Jaworowy”	Macierzy	 Ziemi	

Cieszyńskiej.	 -	Główną	działalnością	Koła	 jest	organi-
zowanie	 imprez	 regionalnych	 i	 wycieczek	 krajowych	
i	zagranicznych.	Wszystko	to	ma	na	celu	przybliżenie	
klubowiczom	 Śląska,	 nie	 tylko	 tego	 Cieszyńskiego,	
oraz	Zaolzia	–	kontynuuje	prezes	DKP.
	 Wygląda	na	to,	że	sierpniowe	spotkanie	będzie	
ostatnim,	 jakie	 odbędzie	 się	w	 salce	 budynku	 admini-
stracji	osiedla	Podgórze.	Od	września	spotkania	klubu	
„wracają”	do	Domu	Narodowego.	 -	Dziękujemy	admi-
nistracji	osiedla	Podgórze	oraz	kierownictwu	Fundacji	
Aktywności	Społecznej	 "Cieszynianka"	 za	udostępnie-
nie	sali	i	wieloletnią	współpracę	oraz	dyrektorowi	Cie-
szyńskiego	Ośrodka	Kultury	za	zaproszenie	i	możliwość	
spotkań	 w	 budynku	 Domu	 Narodowego.	 Z	 naszego	
doświadczenia	 wiemy,	 że	 większość	 klubowiczów	
przyjeżdża	na	nasze	spotkania	z	 innych	części	miasta,	
dlatego	dla	wielu	z	nich	wygodniej	będzie	dotrzeć	do	
centrum.	Po	powrocie	do	Domu	Narodowego	liczymy	
na	zwiększenie	się	frekwencji	na	naszych	spotkaniach.	
Zresztą	 takie	 były	 postulaty	 uczestników	 spotkań,	 by	
spróbować	wrócić	na	Rynek	–	mówi	Eugeniusz	Raabe,	
dodając,	że	jeszcze	żaden	prelegent	nigdy	nie	odmówił	
panu	prezesowi	wygłoszenia	wykładu	w	ramach	DKP,	
mimo	faktu,	że	klub	nie	ma	środków	finansowych	na	
wynagrodzenia.	-	To	ważne,	bo	w	dzisiejszych	czasach	
się	 to	 rzadko	spotyka.	Naszymi	prelegentami	byli	wy-
bitni	 ludzie,	którzy	na	moją	prośbę	przychodzili	 i	nie	
oczekiwali	w	zamian	żadnej	gratyfikacji.	Za	to	również	
należą	 się	naszym	wykładowcom	słowa	uznania	 i	 ser-
decznego	podziękowania	–	kończy	Eugeniusz	Raabe.
	 Wszystkich	chętnych	zapraszamy	na	spotkania	
Dyskusyjnego	Klubu	Propozycji	do	Domu	Narodowe-
go	w	każdą	trzecią	środę	miesiąca.	Startujemy	18	wrze-
śnia! Łukasz Bielski

Tekst: Władysława Magiera
Zdjęcia: fas.cieszynianka@gmail.com

Hadyny,	 	 dlatego	 właśnie	 temu	
naszemu	współwyznawcy	będzie	
poświęcone	 następne	 spotkanie.	
Klub	 będzie	 gościł	 wspaniałego	
profesora,	 propagatora	 naszej	 lo-
kalnej	kultury,	osobistego	przyja-
ciela	 S.	Hadyny	 –	 prof.	Daniela	
Kadłubca.	 Wygłosi	 on	 wykład	
„Świat	 muzyki	 i	 słowa	 S.	 Hady-
ny”.	Serdecznie	zapraszamy.
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Recital Mistrzowski

	 W	dniu	14.07.2019	r.	odbył	się	Koncert	
Inauguracyjny	 II	 edycji	 Koncertów	 Wyższo-
bramskich	w	Kościele	Jezusowym	w	Cieszynie.	
Z	 Recitalem	 Mistrzowskim	 wystąpił	 Michał	
Markuszewski.
	 Absolwent	 klasy	 organów	 i	 fortepianu	
Akademii	Muzycznej	im.	F.	Chopina	w	Warsza-
wie,	laureat	ogólnopolskich,	jak	i	zagranicznych	
konkursów	 organowych,	 stypendysta	 Ministra	
Kultury	 i	 Dziedzictwa	 Narodowego.	 Występo-
wał	z	recitalami	na	kilkudziesięciu	międzynaro-
dowych	festiwalach	w	Polsce,	na	Litwie,	Słowa-
cji,	Ukrainie,	w	Czechach,	Holandii,	Norwegii,	
Szwajcarii,	Wielkiej	Brytanii	oraz	w	ponad	170	
miastach	w	Niemczech.	Michał	Markuszewski	
zajmuje	się	również	problemami	ochrony	zabyt-
kowych	organów.	Z	jego	inicjatywy	i	pod	jego	
nadzorem	w	 latach	2004-2008	odrestaurowano	
zabytkowe	organy	z	1900	roku	firmy	Schlag	und	
Söhne	w	 kościele	 ewangelicko-reformowanym	
w	Warszawie,	gdzie	od	2004	roku	pełni	funkcję	
organisty.	Od	kilku	lat	zajmuje	się	działalnością	
managerską	 i	 animacją	 kulturalną.	 Jest	 pomy-
słodawcą	 i	 dyrektorem	 artystycznym	 między-
narodowego	 cyklu	 koncertów	 organowych	 na	
zabytkowych	organach	w	kościele	ewangelicko-
-reformowanym	w	Warszawie.
	 Program	Recitalu	Mistrzowskiego	-	Mi-
chał	Markuszewski	-	Preludium,	Adagio	i	Fuga	
(improwizacja	w	stylu	barokowym);	Alexandre	
Pierre-Francois	Boëly	-	Fantazja	i	Fuga	B-dur	op.	
18	nr	6;	Franz	Liszt	-	“Chór	pielgrzymów”	z	ope-
ry	Tannhäuser	R.	Wagnera;	Sigfrid	Karg-Elert	-		
Lobet	den	Herren	mit	Pauken	und	Zimbel	schön	
z	cyklu	“Portraits”	op.	101;	Louis	Vierne	-	Lied	
(z	cyklu	24	Pièces	en	style	Libre);	César	Franck		
-	Preludium,	Fuga	i	Wariacja	op.	18;	Alexandre	
Guilmant	-	Marsz	n.t.:	“Lift	up	your	Heads”	G.F.	
Händla	op.	15;	Michał	Markuszewski	-	Fantazja	
nt.	podanej	pieśni	(improwizacja	w	stylu	roman-
tycznym).	
	 Michał	Markuszewski	należy	do	grona	
wybitnych	wirtuozów	organów.	Słuchacze	mieli	
okazję	 poznać	 jego	 wyborną	 technikę	 oraz	 fe-
nomenalną	wyobraźnię	muzyczną,	co	świadczy	 

o	nieprzeciętnym	opanowaniu	instrumentu.	
	 Na	 początku	 koncertu	 słuchaliśmy	 improwizacji	 
w	stylu	barokowym,	a	na	zakończenie	Fantazji	–	improwiza-
cji,	tym	razem	w	stylu	romantycznym	na	temat	pieśni	„Dzień	
po	 dniu”.	Oba	utwory,	 a	 zwłaszcza	 ten	 na	 koniec	 koncertu	
sprawiły,	że	słuchacze	mieli	okazję	poznać	brzmienie	głosów,	
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barw,	 niezwykłych	
połączeń,	 a	 przede	
wszystkim	 rozpię-
tość	 dynamiczną	 od	
delikatnego	 piano,	 aż	
po	wzniosłe	 forte.	 To	
niezwykłe,	 że	 artysta	
zdołał	 stworzyć	 wła-
sne,	oryginalne	tematy	
w	 tak	 bardzo	 zdyscy-
plinowanym	 świecie	
muzyki	 barokowej.	
Michał	Markuszewski	
posiada	nadzwyczajną	
inwencję	twórczą,	ale	też	i	mistrzowski	warsztat,	aby	wykonać	impro-
wizowane	utwory.	Wobec	takich	doświadczeń	wszyscy	daliśmy	się	pro-
wadzić	mistrzowi	w	stan	głębokiej	refleksji	muzycznej.	
	 Romantyczny	repertuar	artysty	pozwolił	w	pełni	wykorzystać	
wspaniałe	 brzmienie	 organów	Kościoła	 Jezusowego.	Mogliśmy	 usły-
szeć	melancholijne	harmonie,	efektowne	akordy,	a	czasem	nawet	całą	
orkiestrę.	
	 Michał	Markuszewski,	z	którym	miałam	okazję	porozmawiać,	
jest	 szalenie	 skromnym	 człowiekiem.	Mogą	 świadczyć	 o	 tym	 słowa,	
które	skierował	do	publiczności	po	koncercie.	Nie	mówił	o	sobie,	tyl-
ko	podziękował	 za	możliwość	gry	na	 takim	 instrumencie.	Podkreślił	
ogrom	pracy,	jaką	włożono	w	remont	organów	Kościoła	Jezusowego.	
Koncert	 rozpoczął	 ks.	 proboszcz	Marcin	Brzóska	 oraz	 dyrektor	 arty-
styczny	 festiwalu	Wojciech	Wantulok,	 który	 wyraził	 podziękowanie	
Urzędowi	Miasta	Cieszyna	za	wsparcie	finansowe.		
	 Ks.	proboszcz	pożegnał	również	słuchaczy.	Dziękował	soliście	
oraz	konferansjerce,	a	także	zwrócił	się	z	prośbą	do	publiczności	o	zło-
żenie	 symbolicznych	 „cegiełek”	 przy	wyjściu	 z	 kościoła,	 które	 będą	
przeznaczone	 na	 remont	 kościoła.	Modlitwa	 „Ojcze	Nasz”	 oraz	Bło-
gosławieństwo	 ks.	 proboszcza	 zakończyły	 Koncert	 Inauguracyjny	 II	
edycji	Koncertów	Wyższobramskich.	

	 Wspaniały	 Kościół	 Jezusowy	 i	 doskonały	 koncert	 zapewnili	
słuchaczom	 niezapomniane	 	 doświadczenia	 estetyczne,	 o	 czym	 jest	
przekonana	autorka	tego	tekstu	i	konferansjerka,

Tekst: Joanna Lazar-Chmielowska
Zdjęcia: Dariusz Chmielowski 
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II Koncert 

II Edyscji Koncertów Wyższobramskich

	 W	dniu	21.07.2019	r.	odbył	się	II	Koncert	w	ramach	Festiwalu	
Koncerty	Wyższobramskie,	podczas	którego	wystąpili	Daniel	Strządała	–	
organy,	Justyna	Bujak	–	sopran.	
	 Daniel	 Strządała	 jest	 absolwentem	 Akademii	 Muzycznej	 im.	 
K.	 Szymanowskiego	 w	 Katowicach,	 w	 klasie	 organów	 prof.	 Witolda	
Zabornego.	 Jest	 laureatem	 szeregu	 nagród	 ogólnopolskich	 konkursów	
organowych	 i	 klawesynowych.	W	 2011	 roku	 został	 stypendystą	 Rady	
Miejskiej	 w	 Czechowicach-Dziedzicach;	 otrzymał	 też	 stypendium	 Mi-
nistra	 Kultury	 i	 Dziedzictwa	 Narodowego	 za	 osiągnięcia	 artystyczne.	
Koncertuje	 w	 kraju	 i	 za	 granicą	 jako	 instrumentalista	 (organista	 i	 kla-
wesynista),	 improwizator	 oraz	 kameralista.	 Zajmuje	 się	 również	 teorią	
muzyki,	zwłaszcza	kompozycją	–	jego	utwór	„Preludium	i	fuga	na	temat	
Apelu	 Jasnogórskiego”	 zdobył	 I	 nagrodę	w	Ogólnopolskim	Konkursie	
Organowym	i	Kompozytorskim	w	Bielsku-Białej	w	2011	r.	Pełni	funkcję	
organisty	w	kościele	św.	Józefa	w	rodzinnym	Zabrzegu.	Jest	także	współ-
prowadzącym	oraz	organistą	Chóru	św.	Józefa	w	Zabrzegu,	z	którym	na-
grał	trzy	płyty.	W	marcu	2012	r.	nagrał	solową	płytę	„Impresje	organowe	 
w	dekanacie	czechowickim”.	Od	grudnia	2018	 r.	 jest	 członkiem	Diece-
zjalnej	Komisji	Muzyki	Kościelnej	diecezji	bielsko-żywieckiej.
	 Justyna	 Bujak	 -	 absolwentka	 Akade-
mii	Muzycznej	 im.	K.	Szymanowskiego	w	Ka-
towicach,	w	klasie	śpiewu	dr	hab.	Ewy	Biegas.	
Laureatka	 konkurów	 wokalnych.	 Brała	 udział	
w	 takich	 wydarzeniach	 jak,	 np.	 występowała	
pod	 dyrekcją	Benjamina	Bayla	w	 ramach	 festi-
walu	 „Akademia	 Bachowska”	 w	 Filharmonii	
Wrocławskiej.	 Z	 sukcesem	 zaprezentowała	 się	
na	 XIX	 Leszczyńskim	 Festiwalu	 Muzycznym	
im.	 Romana	 Maciejewskiego,	 gdzie	 wykona-
ła	m.in.	Pieśni	Bilitis	Romana	Maciejewskiego	 
w	 opracowaniu	 na	Trio	 stroikowe,	 głos	 i	 forte-
pian.	 Uczestniczyła	 w	 wielu	 kursach	 prowa-
dzonych	 m.in.	 przez:	 Helenę	 Łazarską,	 Agatę	
Izabelę	Kłosińską,	Ubaldo	Fabbri,	Stefanie	Don-
zelli,	Eve	Blahová,	Thomasa	Heyera,	Ewę	Bie-
gas,	Gerharda	Kahrego.
	 Współpracowała	 z	 reżyserami	 takimi	
jak:	 Elżbieta	 Lejman-Krzysztyniak,	Marek	We-
iss	–	Grzesiński,	Michał	Znaniecki,	Beata	Dzia-
nowicz.
	 Śpiewała	pod	batutą	takich	dyrygentów	
jak:	Paweł	Kotla,	Elżbieta	Krzyżanowska-Łabo-
da,	Marta	Kluczyńska,	 Sławomir	Chrzanowski,	
Piotr	Sułkowski,	Artur	Wróbel,	Benjamin	Bayl.
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	 Program:	 Johann	 Sebastian	 Bach	 (1685-
1750)	-	„Quia	respexit"	z	Magnificat	D-dur	BWV	
243	 (śpiew,	 organy),	 Władysław	 Lindert	 (1920-
2013)	 -	 „Niech	wzniesie	 się	w	 niebiosy"	 (śpiew,	
organy),	 J.	S.	Bach	–	Fantazja	C-dur	BWV	573;	
rekonstrukcja	 w	 formie	 improwizacji	 (organy),	
Gioacchino	 Rossini	 (1792-1868)	 -	 „Crucifixus"	 
z	„Petite	messe	solennelle"	(śpiew,	organy),	Geo-
rges	Bizet	(1838-1875)	-	Agnus	Dei	(śpiew,	orga-
ny),	Wł.	 Lindert	 –	 Introdukcja-Passacaglia-Fuga	
(organy),	 Stanisław	 Hadyna	 (1919-1999)	 -	 Ave	
Maria	 (śpiew,	 organy),	Daniel	Strządała	 (*1995)	
-	 Fantazja	 Cieszyńska	 (improwizacja;	 organy),	
Felix	Mendelssohn-Bartholdy	 (1809-1847)	 -	aria	
„Jerusalem"	z	oratorium	Paulus	op.	36	(śpiew,	or-
gany),	G.	Rossini	-	„O	salutaris	Hostia"	z	„Petite	
messe	solennelle"	(śpiew,	organy).

	 W	czasie	tego	wieczoru	muzycznego	wy-
stąpili	artyści,	którzy	dopiero	rozpoczynają	karierę	
muzyczną.	Jednakże	posiadają	już	spore	osiągnię-
cia,	a	występ	w	Kościele	Jezusowym,	z	pewnością,	
był	ich	kolejnym	sukcesem	zawodowym.	
	 Program	 wieczoru	 był	 niezwykle	 zróż-
nicowany.	 Od	 kompozycji	 barokowych,	 aż	 po	
współczesność.	 Mogliśmy	 poznać	 utwory,	 np.	
Władysława	 Linderta,	 kompozytora	 związanego	

z	Cieszyńskim	 i	Górnym	Śląskiem.	Daniel	Strządała	napi-
sał	 pracę	magisterską	 o	 tym	muzyku	 i	 dzięki	 jego	 pomo-
cy	 zostały	 zaprezentowane	 najważniejsze	 fakty	 z	 jego	 ży-
cia	i	twórczości.	Również	solista	–	organista	zagrał	własną	
kompozycję	„Fantazję	Cieszyńską”.	Czasem	zdarza	się,	że	
utwory,	 które	 należą	 do	 muzyki	 współczesnej	 przysparza-
ją	 nam	 kłopotów	 w	 odbiorze.	 Krótko	 mówiąc,	 są	 trudne	 
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dzo pomagała. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś nasze 
drogi artystyczne się zejdą - może w Operze Śląskiej?”
	 Daniel	Strządała	–	„Wielokrotnie z Nim współ-
pracowałem i uważam Go za wspaniałego muzyka, któ-
ry potrafi zagrać wszystko. W Rossinim też pokazał się 
wspaniałe. Jest obecnie najlepszym interpretatorem Va, 
pensiero w wersji organowej, jakiego słyszałam kiedy-
kolwiek”.
	 Bardzo	 dziękujemy	 prof.	 Krystynie	 Krzyża-
nowskiej	–	Łobodzie	za	powyższe	słowa.	
	 W	 związku	 z	 wyjazdem	 ks.	 proboszcza	 Mar-
cina	Brzóski	oraz	dyr.	art.	Wojciecha	Wantuloka	wraz	
z	Chórem	Kościelnym	pod	dyr.	diakon	Joanny	Sikory,	
do	partnerskiej	parafii	w	Schwabach,	koncert	rozpoczął	
ks.	 proboszcz	 senior	 Janusz	 Sikora.	 Przywitał	 wyko-
nawców,	 publiczność	 oraz	wspomniał	 o	wyjątkowym	
usytuowaniu	Kościoła	Jezusowego	i	znaczeniu	muzyki,	
która	zawsze	pełni	ważną	rolę	w	tej	świątyni.		
	 II	Koncert	w	ramach	festiwalu	Koncerty	Wyż-
szobramskie	 zakończył	 się	 owacją	 na	 stojąco,	 którą	
publiczność	 zgotowała	 artystom.	 Następnie	 prelegent-
ka	podziękowała	artystom	za	wspaniały	koncert,	a	ze-
branych	poprosiła	o	złożenie	symbolicznych	„cegiełek”	
przy	wyjściu	 z	 kościoła,	 które	 będą	 przeznaczone	 na	
remont	kościoła.	

Tekst: Joanna Lazar-Chmielowska,
była studentka prof. Krystyny Krzyżanowskiej – Łobody 

i prelegentka podczas koncertu
Zdjęcia: Dariusz Chmielowski

w	zrozumieniu	warstwy	muzycznej.	Natomiast	słucha-
jąc	 dzieła	Daniela	 Strządały,	 słuchacz	 nie	 czuł	 się	 za-
gubiony,	ponieważ	w	tej	spójnej	kompozycji	mógł	od-
naleźć	świetnie	znane	sobie	tematy,	np.	pieśni	Płyniesz	
Olzo	czy	Ojcowski	dom.	
	 Śpiew	 Justyny	 Bujak	 wypełnił	 cały	 Kościół	
Jezusowy;	mieliśmy	 okazję	 słuchać	 prawdziwej	 diwy	
operowej,	która	doskonale	panowała	nad	wydobyciem	
dźwięku.	Głos	solistki	był	piękny,	czysty	i	świetnie	wy-
eksponowany	na	tle	organów.												
	 Po	każdym	utworze	rozlegały	się	gromkie	bra-
wa,	 więc	 nie	 jestem	 pewna,	 które	 produkcje	 bardziej	
podobały	 się	wokalne	 czy	 instrumentalne?	Myślę,	 że	
prezentacje	 obu	 wykonawców	 spotkały	 się	 z	 ogrom-
nym	podziwem	ze	strony	publiczności.		
	 Daniel	Strządała	oraz	Justyna	Bujak	mieli	oka-
zję	współpracować,	m.in.	z	prof.	Krystyną	Krzyżanow-
ską	–	Łobodą,	która	zgodziła	się	napisać	opinię	na	 te-
mat	ich	wspólnych	przedsięwzięć.	
	 Justyna	Bujak	 –	„Justynę poznałam w czasie 
realizacji Czarodziejskiego Fletu na naszej uczelni. Nie 
śpiewała ale wspomagała organizacyjnie to przedsię-
wzięcie i wtedy zwróciłam uwagę na Jej niezwykłą ener-
gię. Nie wiem czy można powiedzieć charyzmę o tak 
młodej osobie, ale to kiedyś mam nadzieję będzie „to”. 
Potem współpracowaliśmy przy realizacji Małej Mszy 
Uroczystej i wtedy usłyszałam Jej głos po raz pierwszy. 
Jest bardzo ciekawy barwowo i ma duże możliwości.  
W interpretacji zdecydowana osobowość Justyny bar-

Drodzy Melomani!
 Tegoroczny	 festiwal	Koncerty	Wyższobramskie	dobiegł	 końca.	Za	nami	 cztery	wspaniałe	 i	 niezwykłe	
wieczory.	Gościli	u	nas	wspaniali	artyści	z	Polski	i	zagranicy.	Festiwale	takie	jak	ten	nie	mogłyby	się	jednak	odbyć	
bez	zaangażowania	oddanych	osób	i	instytucji,	którym	na	tych	łamach	chciałbym	serdecznie	podziękować:

ks. Marcinowi Brzósce – za zaufanie i wsparcie,
Marcinowi Gabrysiowi – za czuwanie nad kwestiami formalnymi (i nade mną),

Piotrowi Sikorze – za kontakty z mediami,
Andrzejowi Moiczkowi – za dyspozycyjność i obsługę kamer,

Dariuszowi Chmielowskiemu – za wspaniałe zdjęcia,
ks. Tomaszowi Chudeckiemu i ks. Januszowi Sikorze – za obecność i chęć pomocy, 

Joannie Lazar-Chmielowskiej – za oddanie i słowo podczas koncertów,
Marcinowi Szarcowi – za plakat

Grzegorzowi Łośce – za pomoc w dokumentacji
oraz

Kwiacarni Mariusz – za bukiety dla naszych artystów,
Urzędowi Miasta Cieszyn – za wsparcie finansowe. 

 Cała	praca	wszystkich	wymienionych	wyżej	osób	poszłaby	na	marne,	gdyby	nie	Wy,	Wspaniała	cieszyń-
ska	(i	nie	tylko)	publiczności,	która	kolejny	raz	nas	nie	zawiodła.	Za	co	w	sposób	szczególny	dziękuję.	
	 Pamiętajcie,	że	widzimy	się	w	przyszłym	roku,	12	lipca,	na	koncercie	Jakuba	Garbacza!

Z wdzięcznością
Wojciech Wantulok

Dyrektor artystyczny Koncertów Wyższobramskich 
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Wizyta gości z parafii partnerskiej 

ze Słowacji

	 13	 lipca	 2019	 r.	 naszą	 parafię	
odwiedziła	grupa	53	gości	z	partnerskiej	
parafii	 w	 Dolnym	 Kubinie	 na	 Słowa-
cji.	Gości	przywitał	Proboszcz	Parafii	ks.	
Marcin	 Brzóska	 wraz	 z	 Kuratorką	 Para-
fii	 Małgorzatą	 Wacławik-Syrokosz.	 Po	
drobnym	 poczęstunku	 w	 sali	 konfirma-
cyjnej	 odbyło	 się	 	 rozważanie	 biblijne	 
w	kościele	Jezusowym,	które	wygłosiła	ks.	
dr	Jana	Pabáková	(proboszcz	pomocniczy	
z	partnerskiej	parafii),	zaśpiewaliśmy	też	
kilka	 pieśni.	Goście	 usłyszeli	 też	 piękną	
muzykę	 płynącą	 z	 naszych	 organów,	 na	
których	grała	Joanna	Lazar-Chmielowska	
i	wysłuchali	krótkiej	historii	kościoła	oraz	
zapoznali	 się	z	obecnym	 jego	 remontem,	
na	który	złożyli	dar	–	za	który	bardzo	ser-
decznie	dziękujemy	!
	 Następnie	 przewodniczka	 Wła-
dysława	 Magiera	 zabrała	 naszych	 gości	
w	 podróż	 po	 Cieszynie.	 Odwiedzili	 naj-
piękniejsze	 miejsca	 miasta	 oraz	 wysłu-
chali	 wielu	 ciekawych	 i	 interesujących	
historii	 związanych	 z	 grodem	 nad	 Olzą	 
i	Śląskiem	Cieszyńskim.	Druga	mniejsza	
grupka	 z	 autorem	 niniejszej	 relacji	 uda-
ła	 się	 na	 krótszy	 spacer	 –	 na	 cieszyński	
rynek	 i	 w	 pobliże	 kamienicy	w	miejscu	
gdzie	niegdyś	znajdował	 się	dom	rodzin-
ny	słowiańskiego	Lutra,	ks.	Jerzego	Trza-
nowskiego	(1592-1637).
	 Kolejnym	 punktem	 wizyty	 był	
wspólny	wyjazd	–	do	gości	dołączyła	po-
nad	 dwudziestoosobowa	 grupa	 naszych	
parafian	 z	 ks.	 Łukaszem	 Gasiem	 –	 do	
leśnego	 kościoła	 w	 Bielsku-Białej	 oraz	
na	 Bielski	 Syjon.	 Po	 krótkiej	 wędrów-
ce	 skrajem	 urokliwego	 Cygańskiego	
Lasu	 (południowa	 część	 Bielska-Białej,	 
w	dzielnicach	Olszówka	i	Mikuszowice),	
dotarliśmy	do	 leśnego	kościoła	zwanego	
Stołem	 ołtarzowym	 Jan.	 Te	 jakże	 wyjąt-
kowe	miejsca,	 ukryte	w	 górach	 i	 lasach,	
pozwalały	 przodkom	 przetrwać	 najcięż-
sze	 czasy	 kontrreformacji	 (XVII-XVIII	

W sali konfirmacyjnej

Kościół Zbawiciela w Bielsku-Białej (2)

Biblijne rozważanie ks dr Jany Pabakovej
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wiek).	To	właśnie	 do	 nich	wędrowali	 księża	m.in.	 ze	
Słowacji	 (wówczas	Górne	Węgry),	 którzy	 odprawiali	
dla	 okolicznych	 prześladowanych	 ewangelików	 tajne,	
zabronione	 ówczesnym	 prawem	 ewangelickie	 nabo-
żeństwa.	 Historię	 leśnych	 kościołów	 oraz	 Cygańskie-
go	Lasu	przybliżył	Marcin	Gabryś,	 a	po	odśpiewaniu	
pieśni	(po	słowacku	i	polsku)	udaliśmy	się	na	Bielski	
Syjon.	 Tam	 zwiedziliśmy	 górujący	 nad	 Bielskim	 Sy-
jonem	 monumentalny	 neogotycki	 kościoł	 Zbawiciela,	 
o	którym	opowiadał	przedstawiciel	bielskiej	Rady	Pa-
rafialnej	Andrzej	Baum,	zaś	o	budynkach	i	pomnikach	
znajdujących	 się	 wokół	 kościoła	 nieco	 opowiedział	 
M.	Gabryś.
	 Bielski	Syjon	był	ostatnim	punktem	wizyty	go-
ści	z	Dolnego	Kubina	i	po	pamiątkowej	fotografii	przy	
jedynym	w	Polsce	pomniku	ks.	Marcina	Lutra	nasi	go-
ście	wrócili	 na	Słowację,	 a	my	do	Cieszyna.	
Serdecznie	 dziękujemy	 wszystkim	 osobom,	
które	czynnie	pomogły	w	organizacji	wizyty	
gości	ze	Słowacji.

tekst: Marcin Gabryś 
Zdjęcia: Marcin Gabryś i ks. Łukasz Gaś

Zaproszenie na Zamek Orawski

 Zrealizowany wspólnie z partner-
ską Parafią w Dolnym Kubinie projekt 
transgraniczny pn. Razem wędrujemy już 
500 lat, zmotywował do rozwijania współ-
pracy pomiędzy parafiami na różnych 
płaszczyznach. W kwietniu br. w Dolnym 
Kubinie doszło do spotkania probosz-
czów ks. Marcina Brzóski i ks. Rastislava 
Stančeka (o czym pisaliśmy na łamach 
czerwcowych WW), na którym uzgodnio-
no niektóre aspekty dalszej współpracy. 
Efektem tych rozmów była wizyta para-
fian z Dolnego Kubina w lipcu w Cieszy-
nie, ale planujemy już niebawem kolejne 
spotkanie tym razem na Słowacji. Wspól-
ne spotkanie odbędzie się 26 październi-
ka 2019 roku, rozpocznie się o godzinie 
9:30 w kaplicy na Zamku Orawskim,  
w której niegdyś odprawiał nabożeństwa 
cieszyniak ks. Jerzy Trzanowski. Szczegó-
łowe informacje będą podane ok. połowy 
września na stronie internetowej parafii, 
a także ogłaszane podczas nabożeństw. 
Więcej informacji będzie też można uzy-
skać pod nr tel. 502495835 lub mailowo: 
muzeumprotestantyzmu@gmail.com.

W leśnym kościele; stół ołtarzowy Jan 2

W drodze do leśnego kościoła w Bielsku-Białej 
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Poznajmy się...

	 Nazywam	 się	Mateusz Mendroch.	 Urodziłem	 się	 31.05.1995	 w	
Cieszynie.	W	związku	z	tym,	że	od drugiego września rozpoczynam służ-
bę jako praktykant w cieszyńskiej parafii, to	wypadałoby	coś	powiedzieć	 
o	sobie.	
	 W	 czerwcu	 tego	 roku	 ukończyłem	 studia	magisterskie	 z	 teologii	
ewangelickiej.	Tytuł	mojej	pracy	magisterskiej	brzmiał:	„Teologia	Chrztu	
w	Kościele	Ewangelicko-Augsburskim	w	RP	i	w	wybranych	polskich	Ko-
ściołach	 ewangelikalnych”.	Ale	może	warto	 byłoby	 opowiedzieć	 coś,	 co	
było	wcześniej.	 Pochodzę	 z	 parafii	w	Skoczowie	 gdzie	 od	 najmłodszych	
lat	byłem	zaangażowany.	Mieszkałem	w	Skoczowie	wraz	z	rodzicami	oraz	
starszym	bratem,	który	obecnie	mieszka	z	żoną	i	synem	w	Ustroniu.	Jako	
mały	chłopak	często	mówiłem	w	kościele	wierszyki,	później	po	mojej	kon-
firmacji,	zacząłem	się	głębiej	zastanawiać	nad	tematami	wiary.	W	2011	roku	
podczas	Tygodnia	Ewangelizacyjnego	w	Dzięgielowie	przesłanie	ewange-
listy,	którym	wtedy	był	ks.	Leszek	Czyż,	mocno	do	mnie	dotarło	 i	wtedy	
oddałem	życie	w	Boże	ręce.	Był	to	niezwykły	czas	Bożego	działania	i	do	
dzisiaj	pamiętam	właśnie	tamten	Tydzień,	w	trakcie	którego	mówiono	o	Du-
chu	Świętym,	który	 też	zachęcał	mnie	do	 tego,	aby	coś	zmienić	w	moim	
duchowym	życiu.	Później	poszedłem	do	liceum.	I	tutaj	znowu	pojawia	się	
miasto	Cieszyn.	Uczęszczałem	do	I	Liceum	Ogólnokształcącego	im.	Anto-
niego	Osuchowskiego	na	profil	biologiczno-chemiczny.	Pierwotnie	myśla-
łem,	że	właśnie	z	tymi	przedmiotami	będzie	związana	moja	przyszłość.	Jed-
nak	tak	naprawdę	nie	byłem	pewien,	jaki	kierunek	studiów	wybrać.	Teologię	
zacząłem	 rozważać	dopiero	w	 trzeciej	 klasie	 liceum.	Było	 to	 związane	 z	
faktem,	że	zacząłem	się	bardziej	angażować	w	parafii	w	spotkania	młodzie-
żowe.	Dzięki	temu	czułem,	że	działanie	dla	Boga	i	ludzi	sprawia	mi	coraz	
większą	radość,	w	końcu	stwierdzając,	że	jest	to	moje	powołanie.	Dużą	za-
sługę	miał	w	tym	ks.	Mirek	Czyż,	który	wtedy	był	naszym	młodzieżowym	
duszpasterzem	parafialnym.	Przed	maturą	wiedziałem,	że	chcę	iść	na	studia	
teologiczne.	Niesamowite	jest	to,	że	studia	w	Warszawie	tak	szybko	minęły.	
Dopiero	co	byłem	na	pierwszym	roku,	dzisiaj	są	już	one	historią.	Był	to	czas	
rozmaitych	doświadczeń,	dzięki	którym	bardzo	dużo	mogłem	się	nauczyć.	 

W	 czasie	 studiów	 odbywałem	
także	 praktyki	 parafialne.	 Mia-
łem	okazję	być	w	Kłodzku,	Sko-
czowie,	 Słupsku	 oraz	 dwukrot-
nie	 w	 ostatnich	 latach	 w	Wiśle	
Malince.	 Za	 swoje	 główne	 po-
wołanie	uważam	ewangelizację.		
	 Bardzo	 się	 cieszę	 na	
wspólne	 chwile	 w	 cieszyńskiej	
parafii.	Mam	nadzieję,	że	będzie	
to	 czas	 wielu	 ciekawych	 spo-
tkań,	 dzięki	 którym	 wzajemnie	
będziemy	mogli	się	od	siebie	na-
wzajem	czegoś	nauczyć.	
	 Do	zobaczenia	we	wrze-
śniu!

Mateusz Mendroch

Liceum imienia Mikołaja Kopernika w Cieszynie ma 90 lat
 Liceum imienia Mikołaja Kopernika w Cieszynie - szkoła ciesząca się wielką estymą wśród mieszkańców Śląska 
Cieszyńskiego obchodzi swój kolejny jubileusz. W tym roku mija bowiem 90 lat od powstania tej szacownej placówki, która 
wypuściła w świat tysiące absolwentów rozstawiających jej imię w kraju i za granicą. Wśród absolwentów tegoż liceum 
znaleźć można między innymi nazwisko obecnej Burmistrz Miasta Cieszyna Gabrieli Staszkiewicz, prof. Jana Szczepańskie-
go, prof. Zenona Gajdzicy oraz Biskupów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Reformowanego: ks. Janusza 
Jaguckiego, ks. Tadeusza Szurmana i ks.  Marka Izdebskiego. Szkoła ta była również kolebką naszych znanych sportowców 
Pauliny i Mateusza Ligockich.
 Z okazji jubileuszu komitet organizacyjny utworzony z nauczycieli i absolwentów szkoły zaprasza serdecznie wszyst-
kich nauczycieli i absolwentów wszystkich roczników na uroczystości w dniu 11 października 2019 roku, W ramach obchodów 
zaplanowano uroczystą akademię w Teatrze im. Adama Mickiewicza, nabożeństwo ekumeniczne, liczne wystawy i spotkania 
w szkole, a na koniec dnia bal absolwentów z szampańską zabawą i wspomnieniami minionych, szalonych lat do białego rana. 
Powróćmy więc, jak za dawnych lat w zaczarowany ławek (szkolnych) świat……….
 Wszystkie informacje dotyczące zgłoszeń można znaleźć na stronie internetowej szkoły www.kopernik.netus.pl, tele-
fonicznie pod numerem 33 852 11 32 oraz osobiście w sekretariacie szkoły.

Komitet Organizacyjny
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Wspomnienie:    śp. Irena Polok

	 W	dniu	5	sierpnia	zmarła	śp.	Irena	Polok	z	domu	Szlaur.	Uro-
dziła	się	19.11.1937	w	Cieszynie.		Do	roku	1962	mieszkała		w	rodzin-
nym	domu	w	Lipowcu.		
	 14	 października	 1962	 wyszła	 za	 mąż	 za	 Pawła	 Poloka,	 z	
którym		przeżyła	w	małżeństwie	55	lat.	Mieli	dwóch	synów	Adama	 
i	Marka.	W	1980	roku	pojawia	się	poważna	choroba	jej	męża.	W	tych	
trudnych	czasach	podjęła	pracę	na	pełny	etat,	aby	utrzymać	rodzinę,	
ponieważ	oboje		synowie	wówczas	studiowali.		Do	przejścia	na	eme-
ryturę		w	roku	1996	pracowała	w	Zakładach	Przemysłu	Cukiernicze-
go	„OLZA”	.
										Nieco	wcześniej	wraz	z	synami	uruchomiła	firmę	prowadzącą	
sklep	spożywczy	AMIPOL,	popularna	nazwa	„U	Poloka”,	gdzie	pro-
wadziła	sprawy	personalne	i	kadrowe.
Życie	Jej	nie	oszczędzało	-	w	maju	2004	Jej	mąż	doznał	wylewu	i	od	
tego	czasu	przez	12	lat,	wspólnie	z	synami,	opiekowała	się	sparaliżo-
wanym	mężem	Pawłem.	Niestety	w	 styczniu	 2016	 roku	 uległa	wy-
padkowi	upadając	na	lód	i	uderzając	głową	w	beton,	co	spowodowało	
rozległy	wylew.	Lekarze	nie	dawali	żadnych	szans	na	przeżycie.	Bóg	
dał	Jej	jednak	siły	i	sprawił	u	Niej	chęć	do	dalszego	życia.	Po	półrocz-
nej	 rehabilitacji	niestety	nie	wróciła	do	pełnej	 sprawności	fizycznej	
,zostając	przykuta	do	łóżka.	Spędziła	3	lata	w	Domu	Opieki	„KANA”,	
mając	tam	bardzo	dobrą	opiekę	medyczną,	rehabilitacyjną,	a	co	naj-
ważniejsze	towarzyską.
	 Będąc	 osobą	 bardzo	 lubianą,	 nie	 została	 zapomniana	 przez	
nikogo.	Odwiedzały	ją	byłe	koleżanki	z	zakładu	pracy,	znajomi,	przy-
jaciele,	a	przede	wszystkim	pracownice	firmy	AMIPOL,	które	nigdy	
o	Niej	nie	zapominały	i	nigdy	nie	zapomną.	W	tym	okresie	w		lutym	
2017	roku	zmarł	Jej	mąż,	co	przyjęła	z	godnością	i	wiarą.	Nie	mogąc	
mówić,	 odzyskała	 jednak	w	pewnym	stopniu	 sprawność	umysłową,	
ciesząc	się	z	każdego	dnia	który	dał	Jej	Bóg.	Uczestniczyła	w	wielu	
uroczystościach	 kościelnych,	 zawsze	 przyjmując	 z	 wielką	 radością	
każdą	możliwość	wyjazdu	do	kościoła.	
Jej	 wielką	 radością	 byli	 	 synowie.	
Młodszy	 Marek	 już	 od	 dłuższego	
czasu	 jest	 członkiem	Rady	Parafial-
nej.
	 Zawsze	 aktywnie	 uczestni-
czyła	w	życiu	 religijnym	naszej	pa-
rafii.	Wszyscy	pamiętamy	Jej	udział	
w	 uroczystym	 dziękczynnym	 na-
bożeństwie	 podczas	 pożegnania	 ks.	
proboszcza	Janusza	Sikory	przecho-
dzącego	 na	 emeryturę.	 M.in.	 była	
przez	wiele	lat	członkiem	parafialnej	
komisji	rewizyjnej	oraz	udzielała	się	
w	Oddziale	Polskiego	Towarzystwa	
Ewangelickiego	 w	 Cieszynie.	 Po	
krótkiej	 chorobie	 od	 połowy	 lipca	
Bóg	odwołał	Ją	z	tej	doczesności	do	 Wierna uczestniczka niedzielnych nabożeństw. 

W trakcie uroczystosci przejścia na emeryturę ks. Sikory

wieczności	 5	 sierpnia	 2019.	 Do	 końca	
świadoma	była	swojego	odejścia,	w	peł-
ni	pogodzona	ze	śmiercią	z	wiarą	ocze-
kiwała	spotkania	ze	Zbawicielem.	
W	 naszej	 pamięci	 pozostanie	 Jej	 twarz	
zawsze	 uśmiechnięta,	 pogodna	 i	 pełna	
życzliwości	do	ludzi.
	 Ceremonię	 pogrzebową	w	dniu	
8	 sierpnia	 poprowadził	 ks.	 Janusz	 Si-
kora,	 a	 za	 tekst	 wygłoszonego	 kazania	
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wybrał	 słowa	 103.	 psalmu	 Dawidowego:	 „Błogosław	
duszo	moja	Panu	i	wszystko	co	we	mnie	imieniu	Jego	
świętemu!	Błogosław	duszo	moja	Panu	i	nie	zapominaj	
wszystkich	dobrodziejstw	Jego.	On	odpuszcza	wszyst-
kie	winy	twoje,	leczy	wszystkie	choroby	twoje.		On	ra-
tuje	od	zguby	życie	twoje;	On	wieńczy	cię	łaską	i	lito-
ścią.	On	nasyca	dobrem	życie	twoje,	tak	iż	odnawia	się	
jak	u	orła	młodość	twoja.”	

	 Słowa	 tej	 modlitwy	 wypowiedziane	 przez	 sę-
dziwego	już	Dawida	doskonale	obrazują	życie	śp.	Ireny	
Polok.	Na	cieszyńskim	cmentarzu	 zgromadzeni	 żałob-
nicy	pożegnali	Ją		ulubionymi	Jej	pieśniami:	„Ojcowski	
dom”	i	„Za	rękę	weź	mnie	Panie”

 Jan Król

Wspomnienie:    śp. Jerzy Krupa

	 W	 poniedziałek	 5	 sierpnia	 niespodziewanie	 dla	
wszystkich	 odszedł	 w	 wieku	 63	 lat	 Jerzy	 Krupa,	 znany	
muzyk	 chórzysta	 i	 społecznik	 Hażlacha	 i	 Zamarsk.	 Uro-
dził	się	w	kwietniu	1956	roku	i	do	ślubu	z	Bożeną	z	d.	Ko-
zieł	 zamieszkiwał	 w	 Hażlachu.	 Po	 ślubie	 przeprowadził	
się	do	Zamarsk.	Tam	 też	mieszkał	do	nagłej	 śmierci.	Był	
ogólnie	 znany	 przede	 wszystkim	 jako	 muzyk	 i	 społecz-
nik.	 Trudno	 sobie	 wyobrazić	 jakąkolwiek	 imprezę	 w	 Za-
marskach	 czy	 Hażlachu	 bez	 akordeonisty	 Jerzego	 Krupy.	
Przez 40 lat śpiewał wspólnie ze swoją żoną w chórze 
Hażlach-Zamarski.	Był	aktywnym	członkiem	miejscowej	
Ochotniczej	 Straży	 Pożarnej	 i	 klubu	 sportowego.	 Niezli-
czona	 ilość	 osób	 żegnała	 zmarłego	 w	 sobotę	 10	 sierpnia	 
w	kościele	w	Zamarskach.		
	 Nabożeństwo	żałobne	prowadził	Proboszcz	senior	
ks.	 Janusz	 Sikora	 obierając	 za	 tekst	 kazalny	 	 słowa	 zapi-
sane	w	Liście	do	Hebrajczyków	12,	2 „Patrząc na Jezusa, 
sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać nale-
żytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hań-
bę, i usiadł na prawicy tronu Bożego”.	Rozwijając	tę	myśl	
wskazał,	 iż	 patrząc	 na	 Jezusa	 możemy	 dwojako:	 widząc	
człowieczeństwo	Syna	Bożego	
oraz	poprzez	dzieło	jakie	doko-
nał	czyli	zbawienie.	Obydwa	te	
spojrzenia	możemy	odnieść	do	
człowieka	 	 –	 to	pierwsze	 jako	
przynoszące	 dobre	 owoce,	 co	
tak	 uwypuklało	 się	 w	 życiu	
śp.	 Jerzego	 Krupy.	 I	 wreszcie	
to	 drugie	 jako	 nadzieję,	 szcze-
gólnie	 w	 tak	 trudnym	 okresie	
jakim	 jest	 rozstanie	 z	 naszym	
bliskim,	na	dalsze	życie.
	 Na	 cmentarzu	 oprócz	
ks.	Janusza	Sikory	słowa	do	ro-
dziny	i	zgromadzonych,	skiero-
wał	 ks.	Kornel	Undas	 z	Miko-
łowa.

Jan Król
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Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego 
Śląska poprzez wykonanie prac 
budowlano-konserwatorskich 

w Kościele Jezusowym w Cieszynie.  Część X.
Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020, w zakresie działania dziedzictwa kulturowego.

	 Wakacyjne	miesiące	bynajmniej	nie	były	
czasem	w	którym	remont	kościoła	miałby	zwol-
nić,	 a	 wręcz	 przeciwnie,	 pracownicy	 wykonują-
cy	 remont	 starają	 się	 „nadgonić”	 stracony	 czas	
spowodowany	nadmiernymi	majowymi	opadami	
deszczu.	 Końcem	 czerwca	 i	 na	 początku	 lipca		
dokończono	prace	dekarskie,	 tynkarskie	 i	hydro-
izolację	 nowego	 tynku	 na	 trzech	 częściach	wie-
ży.	 Zamontowano	 nowe	 przewody	 odprowadza-
jące	od	piorunochronna	i	żaluzje	w	oknach	przy	
dzwonach.	 Ponadto	 zamontowano	 odnowione	
balustrady	w	 latarni	pod	hełmem	na	wieży	oraz	
zamontowano	nowe	tarcze	zegara.	Po	wykonaniu	
wszystkich	 tych	 prac	 zdemontowano	 część	 naj-
wyżej	usytuowanych	rusztowań	na	wieży,	dzięki	
czemu		możemy	zobaczyć	efekt	ciężkiej	pracy,	tj.	
pięknie	odnowioną	wieżę.
	 Jednocześnie	 trwały	 prace	 ziemne	 przy	
fundamentach	 kościoła	 od	 starego	 cmentarza	
(południowa	 część	 kościoła).	 Przygotowano	
pręty	 i	 wylano	 beton,	 a	 po	 wyschnięciu	 pokry-
to	 hydroizolacją	 dalszą	 część	 żelbetowej	 opaski	
wzmacniającej	 fundamenty	 kościoła.	 Dokończo-
no	 stawianie	 rusztowań	 na	 ścianie	 zewnętrznej	
za	 prezbiterium	 i	wyjęto	 resztę	 okien,	 które	 tra-
fiły	do	renowacji,	a	otwory	okienne	zabezpieczo-
no	płytami	OSB	–	przez	co	obecnie	w	kościele	
mamy	noc	również	w	ciągu	dnia.
	 Zakończenie	prac	na	wieży	pozwoliło	na	
przeprowadzenie	 16	 lipca	 br.	 kolejnego	 częścio-
wego	odbioru	 konserwatorskiego,	 którego	 doko-

Montaż tarcz zegara 

Nowe tarcze i wskazówki zegara na odnowionej  wieży 
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nała	 komisja	 reprezentu-
jąca	 parafię,	 wykonawcę	
prac,	 delegaturę	 w	 Biel-
sku-Białej	 Wojewódzkie-
go	Urzędu	Ochrony	Zabyt-
ków	 oraz	 Urzędu	 Miasta	
Cieszyn	 –	 dzięki	 któremu	
została	dofinansowana	wy-
miana	tarcz	zegarowych	na	
wieży.
	 Obecnie	 trwają	
prace	 tynkarskie	 z	 wyko-
rzystaniem	 agregatu	 na	
kolejnych	 ścianach	 ko-
ścioła	oraz	prace	związane	 
z	ułożeniem	dalszej	części	
drenażu	 i	 zakończeniem	
prac	 ziemnych	 od	 strony	
południowej.	A	przed	nami	
jeszcze	 między	 innymi	
montaż	 –	 niezwykle	 istot-
nego	i	ważnego	–	systemu	
monitorowania	 przeciw-
pożarowego	na	wieży,	sku-
wanie	 starych	 tynków	 ze	
ścian	za	ołtarzem	i	montaż	
okien	po	renowacji.
	 Obecnie	 wyko-
nano	 ok.	 30%	wszystkich	
przewidzianych	 prac	 bu-
dowlano-renowacyjnych	
związanych	 z	 realizacją	
projektu.	 Na	 specjalne	
konto	 związane	 z	 reali-
zacją	 projektu	 wpłynęło	
za	 pośrednictwem	 Urzę-
du	 Marszałkowskiego	 w	 Katowicach	 obecnie	 
4	094	143,	19	zł	środków	Unii	Europejskiej,	a	Parafia	
obecnie	 z	 własnych	 środków	musiała	 pokryć	 wydat-
ki	na	kwotę	838	741,20	zł	(wkład	własny	–	który	nie	
pochodzi	z	dotacji	Unii	Europejskiej),	co	daje	łącznie	
niecałe	25%	wszystkich	wydatków	projektu.	Do	tego	
należy	dodać	wydatki	 dodatkowe,	nie	 związane	 z	 re-
alizacją	projektu,	których	nie	można	było	przewidzieć	
lub	włączyć	do	realizowanego	projektu	ze	względów	
proceduralnych	 –	 jak	 chociażby	 konserwacja	 tarcz	 
i	wymiana	tarcz	zegara	za	łączną	kwotę	69	641,70	zł	 
z	 czego	 45,27	 %	 zostało	 pokryte	 z	 dofinansowania	
Gminy	Cieszyn.
 

Nowe tarcze i wskazówki zegara na odnowionej  wieży Montaż tarcz zegara 

Nowy tynk na wieży i elementy dekoracyjne po renowacji 

Zalewanie żelbetowej opaski spina-
jącej fundamenty kościoła od strony 

południowej 
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Nicola
	 Serdecznie	 dzięku-
jemy	 za	 wszelkie	 ofiary	 na	
cele	 remontu	 kościoła,	 któ-
re	 już	 wpłynęły,	 a	 o	 które	
bardzo	 serdecznie	 prosimy.	
Darowizny	 na	 ten	 cel	 moż-
na	 wpłacać	 między	 innymi	
na	 konto	 bankowe	 Parafii	
-	 78	 8113	 0007	 2001	 0074	
4353	0001	lub	bezpośrednio	 
w	 kancelarii	 parafialnej	 jak	
i	 do	 skrzynek	 przy	wyjściu	
z	 kościoła	 w	 trakcie	 nabo-
żeństw.	 Bez	 tych	 darowizn	
nie	 byłaby	możliwa	 realiza-
cja	tak	dużego	przedsięwzię-
cia,	jakim	jest	gruntowny	re-
mont	 Kościoła	 Jezusowego	
w	Cieszynie.

 Tekst: Marcin Gabryś  
Zdjęcia: Piotr Orłowski

Zalewanie żelbetowej opaski spinającej fundamenty kościoła od strony południowej 

Zalewanie żelbetowej opaski spinającej fundamenty kościoła od strony południowej 

Zamiast okien w wieży zamontowano 
żaluzje pozwalające na stałą wentylację

Pinakiel z piaskowca - element dekoracyjny - na wieży 
kościoła po renowacji

Prace renowacyjno-zabezpieczające pinakla na attyce 
na wieży kościoła
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LOTE 

SPTE
GTE

Nasze szkoły

Przedszkole
PTE

Liceum Ogólnokształcące TE

	 Pomimo	 wakacji	 szkoły,	 szczególnie	 ponad-
gimnazjalne	 i	ponadpodstawowe,	pracowały	 intensyw-
nie.	W	dużym	napięciu	uczniowie	 i	 nauczyciele	ocze-
kiwali	 na	 wyniki	 matur,	 które	 zostały	 opublikowane	 
4	lipca.	
	 W	 LOTE	 do	 egzaminu	 maturalnego	 przystą-
piło	 62	 abiturientów	 oraz	 10	 absolwentów	 z	 lat	 ubie-
głych.	W	naszej	szkole	przeprowadzono	19	egzaminów	
pisemnych	z	16	przedmiotów	i	ponad	sto	dwadzieścia	
indywidualnych	 egzaminów	 ustnych.	 W	 przeprowa-
dzenie	egzaminu	zaangażowanych		było	50	nauczycieli	 
z	czego	połowa	z	innych	szkół.	
	 W	 LOTE	 zdawalność	 wyniosła	 98,4	%,	 nato-
miast	w	 liceach	 	województwa	 śląskiego	 85,6%.	Wy-
niki	 naszych	 uczniów	były	 	 bardzo	wysokie.	W	 roku	
szkolnym	2018/19	w	woj.	śląskim	egzamin	maturalny	
w	nowej	 formule	zorganizowano	w	580	 szkołach.	Na	
ich	tle	maturzyści	LOTE	uzyskali	bardzo	dobre	wyniki.	
I	 tak	 na	 przykład:	 z	 języka	 angielskiego	 na	 poziomie	
podstawowym	uzyskali	2.	wynik	w		województwie	(śr.	
96%),	 z	 języka	 niemieckiego	3.	wynik	 (91%).	Na	po-
ziomie	 rozszerzonym	możemy	 poszczycić	 się	 m.	 in.:	 
3.	wynikiem	 z	 biologii	 i	 4.	wynikiem	 z	 chemii	 i	 geo-
grafii	oraz	5.	wynikiem	z	języka	angielskiego	w	woje-
wództwie	śląskim.	Z	pozostałych	przedmiotów	również	
wyniki	są	imponujące	i	zasługują	na	szczególne	gratu-
lacje	zarówno	dla	uczniów	jak	i	nauczycieli	ich	przygo-
towujących.	Nasi	tegoroczni	absolwenci	dostali	się	na	
swoje	wymarzone	kierunki	 studiów,	 a	 już	 tradycyjnie	
spotkamy	się	z	nimi	w	1.	piątek	września.	W tym roku 
pierwszy piątek przypada na 6 września – zapraszamy 
wszystkich absolwentów LOTE  na godzinę 16.00. 
	 Również	 podczas	 wakacji	 trwała	 rekrutacja	
uczniów	do	klas	pierwszych	LOTE.	W	tym	roku	do	na-
szego	liceum	zostało	przyjętych	47	uczniów	po	gimna-

zjum	(dwa	oddziały	klasowe)	do	3-letniego	LO	oraz	70	
uczniów	po	szkole	podstawowej	do	4-letniego	LO	(trzy	
oddziały	klasowe).	Spośród	nich	52%	stanowią	ucznio-
wie	wyznania	ewangelickiego.	Cały	proces	rekrutacyj-
ny	zakończył	się	26	lipca.	
	 W	tym	roku	szkolnym	planujemy	powrócić	do	
spotkań	biblijnych	 zorganizowanych	dla	uczniów	 (po-
prowadzi	-	Michał	Legierski	–	nauczyciel	religii	ewan-
gelickiej)	oraz	zorganizować	zajęcia	z	zakresu	mindful-
ness,	 które	poprowadzi	 szkolna	pedagog	–	Agnieszka	
Liberda.	Zostaną	zorganizowane	także	dodatkowe	zaję-
cia	z	przedmiotów	przyrodniczych	w	ramach	kolejnego	
projektu	unijnego,	który	będziemy	w	szkole	realizować.	
	 Okres	wakacyjny	to	również	czas	dalszych	re-
montów.	W	te	wakacje	zakończył	się	proces	przystoso-
wywania	 budynku	 przy	 ul.	 Sienkiewicza	 2	 do	wyma-
gań	 przeciwpożarowych.	 Cały	 budynek	 wyposażono	
w	oświetlenie	ewakuacyjne,	system	ostrzegania	p.-poż.	
oraz	 system	 oddymiania.	 Bezpieczeństwo	 przeby-
wających	w	 nim	 uczniów	wzrośnie	 także	 poprzez	 za-
mknięcie	szkoły	systemem	elektronicznym.	Możliwość	
bezpośredniego	wejścia	 do	 budynku	 będą	mieli	 tylko	
uczniowie	 i	 pracownicy	 szkoły	 przy	 pomocy	 specjal-
nych	kart.	Niektóre	sale	 lekcyjne	zostały	wyposażone	 
w	nowe	meble	oraz	nowy	sprzęt	multimedialny.
	 Jednakże,	wciąż	będzie	nam	ciasno,	bo	w	dal-
szym	ciągu	w	budynku	LOTE	będą	uczyć	się	uczniowie	
klas	7	i	8	SPTE.	Wymaga	to	precyzji	w	organizacji	pla-
nu	 zajęć	 oraz	 koordynacji	 działań	 obu	placówek,	 aby	
jak	 najmniej	 dotkliwie	 odczuwali	 to	 uczniowie	 oraz	
nauczyciele.	 Niemniej,	 jesteśmy	 przygotowani	 do	 no-
wego	 roku	 szkolnego.	 Tradycyjnie	 rozpoczynamy	 na-
ukę	nabożeństwem	szkolnym	dla	całej	społeczności	TE	 
o	godzinie	9.30	w	Kościele	Jezusowym.

Aleksandra Trybuś-Cieślar
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Szkoła Podstawowa TE

	 Wakacyjny	czas	szybko	mija	i	po	2-miesięcznej	przerwie	
znowu	rozpoczynamy	kolejny	rok	szkolny	2019/2020.
	 326	uczniów	powróci	do	szkolnego	budynku	przy	Placu	
Kościelnym	5.	Klasy	starsze	8	będą	uczyć	się	w	budynku	przy	ul.	
Sienkiewicza	2.	Natomiast	klasy	7	większość	zajęć	będą	miały	na	
Placu	Kościelnym		w	siedzibie	SPTE,	a		tylko	na		niektóre	zajęcia	
będą	wychodzić	do	LOTE.
	 Wakacje	 były	 czasem	nie	 tylko	wypoczynku,	 ale	 także	
ciężkiej	pracy	z	uwagi	na	zaplanowane	 remonty.	Udało	się	wy-
konać	prace	malarskie	w	klasach	i	to	za	sprawą	wsparcia	finanso-
wego	ze	strony	rodziców	klas	IIa	(wychowawczyni	M.Itner)	i	II	b	
(wychowawczyni	E.Drozd).	Niektórzy	z	rodziców	oprócz	wkładu	
finansowego	zaoferowali	pomoc	w	pracach	remontowych:	zdzie-
ranie	 farby,	gruntowanie,	malowanie.	Czas,	 jaki	spędzili	 razem,	
przełożył	 się	nie	 tylko	na	efekt	 estetyczny,	 ale	 także	 integrację	
wśród	rodziców.																																																																																																																																							
	 Dzięki	 realizacji	 projektu	 „Zielona	 pracownia”	 we	
współpracy	 z	 Wojewódzkim	 Funduszem	 Ochrony	 Środowiska	 
i	Gospodarki	Wodnej	w	Katowicach		został	wykona-
ny	generalny	 remont	pracowni	przyrodniczej,	 zaku-
piono	ekran	multimedialny	i	pomoce	szkolne.																																																																																																						
	 Udało	 się	 także	 zakupić	 dodatkowo	 3	 ekra-
ny	w	ramach	projektu	rządowego	„Aktywna	tablica”.	
Prace	 porządkowe	 udało	 się	 wykonać	 na	 szkolnym	
podwórku,	powiększyliśmy	teren	szkolnego	placu	za-
baw,	wybrukowany	został	teren	wokół	piaskownicy.
	 Serdeczne	 podziękowania	 kieruję	 do	 RO-
DZICÓW,	 którzy	 wzięli	 udział	 w	 pracach	 remon-
towych	 sal	 uczniów	 klas	 II	 (życzeniem	 była	 ano-
nimowość).	 Dziękuję	 również:	 p.	 Pietruszkowi	 za	
wybrukowanie	 terenu	 wokół	 piaskownicy	 i	 p.	 On-
drzejkowi	 za	 odświeżenie	 lamperii	 	w	 sali	 14	 oraz	 
p.	L.	Mrozowi	 za	 realizację	 projektu	 „Raj	 przyrod-
nika”,	wykonanie	zakupów	niezbędnych	do	wyposa-
żenia	sali.
	 Przed	nami	nowy	rok	szkolny.	Życzę	wszyst-
kim	uczniom,	nauczycielom,	rodzicom	dobrego	cza-

su	w	nadchodzącym	 roku,	 efektywnie	 i	 bezpiecznie	 spę-
dzonego	czasu.

Joanna Gibiec
Dyrektor SPTE
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Chóry, muzyka ...

Chór dziecięcy HOSANNA 
w Bochni i Niepołomicach

	 Koniec	pracy,	koniec	nauki,	jak	cudow-
nie,	 że	w	 końcu	można	 odpocząć	 od	 obowiąz-
ków.	W	ostatnią	niedzielę	23	czerwca	br.,	chór	
dziecięcy	Hosanna	wyruszył	na	wycieczkę	pod-
sumowywującą	całoroczną	pracę	i	wkład	w	służ-
bę	dla	naszej	parafii.	Tym	razem	naszym	punk-
tem	docelowym	była	„Kopalnia	Soli”	w	Bochni	
oraz	zamek	w	Niepołomicach.
	 W	 niedzielny	 poranek	 o	 godzinie	 6.45	
wszyscy	zwarci	i	gotowi	zebraliśmy	się	na	Placu	
Kościelnym,	aby	wyruszyć	na	naszą	wycieczkę.	
O	 7.00	 wyjechaliśmy	 z	 Cieszyna,	 aby	 o	 umó-
wionej	godzinie	stawić	się	pod	kopalnią,	gdzie	
czekali	na	nas	przewodnicy.	Piękna	pogoda,	któ-
ra	 cały	 dzień	 nam	 towarzyszyła	 i	 dobre	 humo-
ry,	 których	 nie	 zapomnieliśmy	 zabrać	 ze	 sobą	
sprawiały,	że	miło	płynął	nam	czas.	Po	dotarciu	
na	miejsce	zostaliśmy	podzieleni	na	dwie	grupy	 
i	 ze	 swoimi	 przewodnikami	 udaliśmy	 się	 do	
podziemi.
	 Kopalnia	soli	w	Bochni	dawniej	 i	dziś:	
Wydobycie soli w okolicach Bochni to historia 
sięgająca 3,5 tys. lat p.n.e. Sól pozyskiwano 
przez odparowanie soli z solanki. Studnie solan-
kowe stały się zalążkiem wydobycia soli meto-
dami górniczymi. Początki bocheńskiej kopalni 
jako zakładu wydobywczego sięgają roku 1248. 
Będąc przedsiębiorstwem królewskim, kopalnia 
przynosiła olbrzymie dochody. W 1368 r. król 
Kazimierz Wielki wydał dokument zwany Statu-
tem Żupnym. Określał on zasady organizacyjne 
i prawne rządzące sprzedażą soli. Najstarsze 
bocheńskie szyby górnicze to szyb Sutoris i Ga-
zaris. To właśnie z bocheńską kopalnią i szybem 
Sutoris związana jest legenda o pierścieniu Św. 
Kingi. Wiek XV i XVI to okres znacznego rozwo-
ju kopalni. W tym okresie powstają kolejne szyby 
Regis, Bochneris, Campi. W XVII w za przyczy-
ną wojen i upadku gospodarczego nastąpiło za-
hamowanie rozwoju przedsiębiorstwa.
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 Po roku 1771 kopalnia znalazła się  
w zaborze austriackim. Do roku 1918 pozostawa-
ła pod kontrolą Cesarstwa Austro – Węgierskie-
go. W XX w. następowało znaczne zmniejszenie 
wydobycia soli ze względu na jej opłacalność.  
W roku 1981 kopalnię wpisano do rejestru za-
bytków. W latach 90. XX w. kopalnia rozpoczęła 
działalność turystyczną i prowadzi ją do chwili 
obecnej.
 Kopalnia Soli Bochnia, jest największym 
skarbem bocheńszczyzny, właśnie dzięki złożom 
soli, miasto Bochnia stało się jednym z najważ-
niejszych ośrodków gospodarczych średniowiecz-
nej Małopolski. Z każdym mijającym stuleciem 
Kopalnia Soli zostawiała wyraźny wpływ na 
historię miasta, jego rozwój urbanistyczny, ale 
również historię przedsiębiorczości, rozwój prze-
mysłu i społeczeństwa. To właśnie tutaj w bocheń-
skiej kopalni, unowocześniając metody wydoby-
cia soli, wprowadzano nowatorskie jak na owe 
czasy rozwiązania techniczne. Należały do nich 
kieraty służące jako maszyny wyciągowe oraz za-
instalowana w 1930 r. maszyna parowa wyprodu-
kowana w roku 1909 w Hucie Laura w Chorzowie.
 Dziś kopalnia staje się nowoczesnym 
centrum łączącym tradycję z nowoczesnością. Od 
lat 90. XX w. prowadzona jest działalność tury-
styczna, kopalnia przyjmuje rocznie blisko 200 
tys. turystów i liczba ta stale rośnie. Odwiedza-
jący kopalnię goście zwiedzają trasę turystycz-
ną, trasę historyczną. Bocheńska kopalnia, jako 
jedyna kopalnia w Polsce, posiada podziemną 
przeprawę łodziami. Drewniane łodzie pływają-
ce po zalanej solanką komorze są zarejestrowane  
w Polskim Rejestrze Statków, tak jak statki pływa-
jące po morzach. Jedną z atrakcji jest przejazd 
podziemną kolejką oraz zjazd najdłuższą (140 m) 
zjeżdżalnią, łączącą 2 poziomy kopalni. Szcze-
gólną atrakcją bocheńskiej kopalni jest Ekspo-
zycja Multimedialna, dzięki której turyści pozna-
ją historię wydobycia soli, trud górniczej pracy,  
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a także historię Polski.
Kopalnia Soli Bochnia to niezwykłe miej-
sce doceniane przez organizatorów wie-
lu imprez i eventów. W podziemiach bo-
cheńskiej kopalni na stałe zadomowiły 
się imprezy sportowe: Turniej Judo, Bieg 
Sztafetowy, Ogólnopolskie Zawody Strze-
leckie, Turniej Jiu Jitsu, Ogólnopolskie 
Zawody Modeli Swobodnie Latających.
	 Po	zwiedzeniu	kopalni,	która	wy-
warła	na	nas	ogromne	wrażenie	i	zachwyt,	
udaliśmy	się	na	rynek	Bochni,	aby	zoba-
czyć	 urokliwe	 miasteczko.	 Ku	 naszemu	
zaskoczeniu	 zastaliśmy	 go	 w	 rozbiór-
ce,	 iż	płyta	 rynku	była	w	 trakcie	 remon-
tu	więc	nie	było	nam	dane	zobaczyć	go	 
w	całej	okazałości,	jednak	pewne	elemen-
ty	 utkwiły	 nam	w	 pamięci.	Otóż	wyremontowane	 bu-
dynki	stwarzały	zupełnie	 inny	klimat,	zachowany	 jest	
inny	styl	architektoniczny,	który	nas	również	zachwycił.	
	 Naszym	 kolejnym	 punktem	 docelowym	 były	
Niepołomice,	gdzie	chcieliśmy	zwiedzić	piękny	zamek	
należący	do	wielkiej	posiadłości	królów.
 Zamek Królewski znajduje się w samym cen-
trum Niepołomic obok Rynku, przy zabytkowych plan-
tach. Pięknie odrestaurowany jest prawdziwą ozdobą 
niewielkiego, średniowiecznego, uroczego miasteczka. 
Przez wieki niepołomicki zamek stanowił wypoczyn-
kową rezydencję królewską zwaną "drugim Wawelem". 
Tutaj, w zasięgu działania magicznej siły czakramu, pra-
cowali i bawili się królowie i książęta z dynastii Piastów, 
Jagiellonów i elekcyjni władcy Rzeczpospolitej Obojga 
Narodów. Okazała zamkowa bryła oparła się niszczeją-
cemu działaniu czasu i burzliwym wydarzeniom historii, 
pozostając żywą księgą dziejów naszej historii. Obecnie 
pieczołowicie odrestaurowany stanowi perłę  renesan-
sowej  architektury,  dowód niebywałego kunsztu Toma-
sza Grzymały oraz włoskiego rzeźbiarza Santi Guccie-
go. Zamek założony na planie czworoboku, z obszernym, 
zbliżonym do kwadratu arkadowym dziedzińcem oraz 

krużgankami służy dziś kulturze i sztuce. W komnatach 
zamkowych powstało Muzeum Niepołomickie bogate  
w eksponaty myśliwskie i łowieckie  zbiory Włodzimie-
rza Puchalskiego oraz Muzeum Narodowego. Zwień-
czeniem prac renowatorskich było otworzenie luksuso-
wego hotelu butikowego oraz centrum konferencyjnego. 
	 Po	 zwiedzeniu	 zamku	 mieliśmy	 chwilę,	 aby	
pozachwycać	 się	okolicą	 i	 posilić	 się	przed	powrotną	
drogą.	 Mile	 wspólnie	 spędzony	 czas	 dobiegł	 końca,	
szczęśliwie	wróciliśmy	 do	Cieszyna.	Czekamy	 na	 ko-
lejne	wyprawy	chórkowe,	które	sprawiają,	że	czujemy	
się	jak	jedna	wielka	rodzina,	do	zobaczenia.	

 

 Serdecznie zapraszam WAS  
kochane dzieci na próby chórku  
HOSANNA, które odbywają się w każ-
dą sobotę o godz. 10.00 w sali naprzeciw 
kancelarii parafialnej.

Tekst i zdjęcia: Beata Macura

	 Tego	 wyjazdu	 nie	 zapomnimy!	 Wizyta	 
w	Szwecji	była	dla	nas	prawdziwą	przygodą,	pełną	no-
wych	przeżyć,	spotkań	i	emocji.	Chyba	nie	da	się	krót-
ko	 opisać	wszystkiego,	 czego	 było	 nam	dane	 tam	do-
świadczyć,	ale	postaramy	się	podzielić	z	Wami	naszymi	
spostrzeżeniami	i	wrażeniami.
	 W	dniach	5-10	 lipca	 rozśpiewana	ekipa	WCK	
przebywała	w	dalekiej	Szwecji	w	Delsbo.	Zaproszenie	

do	tamtejszej	parafii	przywiózł	nam	w	ubiegłym	roku	ks.	
Łukasz	Gaś,	który	przebywał	w	Szwecji	na	spotkaniu	
przedstawicieli	 wszystkich	 polsko-szwedzkich	 parafii	
partnerskich.	Czekaliśmy	na	ten	wyjazd	z	niecierpliwo-
ścią,	 już	w	 lutym	kupiliśmy	bilety	 lotnicze,	następnie	
opracowaliśmy	 koncepcję	 naszego	 stroju	 „ludowego”,	
który	mieściłby	się	w	bagażu	podręcznym	–	mieliśmy	
zaproszenie	na	festiwal	folklorystyczny,	więc	jakże	by	
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inaczej?	 Oczywiście	 większość	 sił	 włożyli-
śmy	 w	 przygotowanie	 odpowiedniego	 pro-
gramu,	wpisującego	 się	w	charakter	 spotkań,	 
w	których	braliśmy	udział.	W	ostatniej	chwi-
li	okazało	się,	że	ks.	Łukasz	nie	może	jednak	
polecieć	z	nami,	więc	musieliśmy	sobie	radzić	
sami.	W	ubiegłym	roku	ksiądz	Gaś	opisywał	
już	na	łamach	Wieści	życie	parafialne	w	Dels-
bo,	więc	skupimy	się	 tym	razem	na	naszych	
subiektywnych	przeżyciach.

Podróż
	 Przygody	 rozpoczęły	 się	 już	 na	 tym	
etapie,	gdyż	Wojtek	 i	Marta	kupili	bilety	 lot-
nicze	z	Krakowa,	podczas,	gdy	my	lecieliśmy	
z	 Katowic	 i	 to	 z	 jednym	 dniem	 „poślizgu”.	
Opanowaliśmy	 jednak	 sytuację.	 Nasi	 przy-
jaciele	 mieli	 nas	 oczekiwać	 w	 umówionym	
miejscu	 w	 Sztokholmie.	 Delsbo	 leży	 jednak	
około	 400	 km	 na	 północ	 od	 szwedzkiej	 sto-
licy,	więc	musieliśmy	wypożyczyć	 samocho-
dy,	by	dostać	się	na	miejsce.	W	wypożyczalni	
okazało	 się,	 że	 samochody	 są	 wyposażone	 
w	 automatyczne	 skrzynie	 biegów!	Wyobraź-
cie	więc	sobie,	że	początki	poruszania	się	po	
parkingu	 były	 nieco	 zabawne,	 ale	 z	 czasem	
opanowaliśmy	nowy	sprzęt	 i	 ruszyliśmy	ode-
brać	Martę	i	Wojtka.	Kiedy	wszyscy	byliśmy	
już		w	komplecie,	podziwiając	szwedzkie	kra-
jobrazy	przemieściliśmy	się	na	północ,	gdzie	
w	Delsbo	czekał	na	nas	ksiądz	Peter	Södergård	
i	Hania	Rooth	–	nasi	mili	gospodarze.

Miejsce
	 Delsbo	 położone	 jest	 w	 środkowej	
Szwecji,	 wśród	 lasów	 i	 jezior.	 To	małe	mia-
steczko,	 w	 którym	 stoi	 piękna	 bazylika,	 ko-
ściół	 ewangelicki	 wzniesiony	 w	 stylu	 wło-
skim.	Obok	znajduje	 się	ciekawa	dzwonnica	
i	 stary	 cmentarz.	Widok	 kościoła	 zaskakuje,	
gdyż	bardzo	różni	się	od	tradycyjnych	budow-
li	skandynawskich.	Ksiądz	Peter	opowiedział	
nam	historię	tego	miejsca,	które	swój	wygląd	
zawdzięcza	 ówczesnemu	 proboszczowi	 pa-
rafii,	który	po	powrocie	z	podróży	do	Włoch	
zapragnął,	by	w	Delsbo	powstał	kościół	przy-
pominający	włoskie	 świątynie	 i	 tak	 się	 stało.	
W	 kościele	 zaskoczył	 nas	 widok	 tabernaku-
lum	 oraz	 wizerunek	 Jezusa	 z	 długimi	 blond	
włosami	 –	 taki	 bardzo	 skandynawski.	 Poza	
kościołem	większość	budynków	wygląda	jak	

Nabożeństwo w Delsbo

Przed Białym Domem

Spotkanie z biskup Karin Johennesson

Święto Muzyki
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z	 filmów	 pamiętanych	 z	 dzieciństwa:	 „Dzieci	 
z	Bullerbyn”	czy	„Emil	z	Lönnebergi”.	Domy	 
z	drewna	malowanego	na	ciemnoczerwony	ko-
lor,	z	charakterystycznymi	białymi	elementami	
wokół	okien	i	drzwi.	Wszędzie	mnóstwo	soczy-
stej	zieleni,	olbrzymie	połacie	lasów	i	jeziora	–	
cudowne	widoki!

Nasz Dom
	 Nasi	 gospodarze	 zakwaterowali	 nas	
w	 ślicznym	 białym	 domu	 niedaleko	 jeziora	 
w	pobliskim	Norrbo.	Dom	zrobił	na	nas	niesa-
mowite	wrażenie,	wewnątrz	urządzony	bardzo	
jasno,	wręcz	 cukierkowo.	Pokoje	 z	wzorzysty-
mi	 tapetami,	małe	firaneczki,	 falbanki,	wszyst-
ko	sprawiało	bardzo	przytulne	i	miłe	wrażenie.	
Centralnym	 miejscem	 naszych	 spotkań	 była	
obszerna	 kuchnia,	 w	 której	 każdy	miał	 jakieś	
zadanie.	W	tym	domu	spędziliśmy	fantastyczny	
czas	podczas	wspólnego	gotowania,	sprzątania,	
śpiewania,	 długich	 rozmów,	 gry	 w	 freesbee,	 
a	nawet	ćwiczeń	jogi,	której	świetnymi	instruk-
torami	okazali	się	Kasia	i	David.	Dużym	zasko-
czeniem	były	dla	nas	białe	noce!	W	pierwszych	
dniach	lipca	w	nocy	nigdy	nie	jest	tam	ciemno.	
Kiedy	 siedzieliśmy	 razem	 w	 kuchni	 i	 rozma-
wiali,	nagle	okazywało	się,	że	jest	już	2	w	nocy,	
choć	 za	 oknami	 nadal	 było	 jasno!	Większość	 
z	nas	nie	czuła	zmęczenia	i	potrzeby	udania	się	
na	nocny	spoczynek.	Dziwne	uczucie!

Ludzie
	 Podczas	 całego	 wyjazdu	 poznaliśmy	
fantastycznych	 ludzi,	 którzy	 ujęli	 nas	 swoją	
otwartością	i	prostolinijnością.	Ksiądz	Peter	po-
święcił	nam	wiele	czasu,	opowiadając	o	życiu	
tamtejszej	 parafii,	 pokazując	 okolicę	 i	 wspól-
nie	wędrując	z	nami	po	górach.	Od	samego	przyjazdu	towarzyszyła	nam	też	
Hania,	człowiek	o	wielkim	sercu,	która	ujęła	nas	od	pierwszego	spotkania.	
Hania	pochodzi	z	Polski,	 jednak	od	wielu	lat	mieszka	już	w	Szwecji.	Tam	
wyszła	za	mąż	i	znalazła	szczęście.	Cały	czas	towarzyszyła	nam,	troszcząc	
się	o	nas	i	opowiadając	wiele	ciekawych	rzeczy	o	życiu	w	Delsbo.	Dzięki	niej	
mogliśmy	lepiej	poznać	i	zrozumieć	życie	naszych	północnych	sąsiadów.	

Świętowanie
	 Pojechaliśmy	 do	 Delsbo	 by	 wziąć	 udział	 w	 wielkim	 Święcie	Mu-
zyki	-	Delsbo	Stämman.	Impreza	przyciąga	do	Delsbo	ludzi	z	całej	Szwecji.	
Rozpoczyna	 się	w	piątek	 i	 trwa	 przez	 cały	weekend.	Do	miasteczka	 przy-
jeżdżają	całe	rodziny	muzykujących	osób.	Większość	w	tradycyjnych	ludo-
wych	strojach	i	ze	skrzypcami,	narodowym	instrumentem	Szwedów.	Głów-
nym	punktem	obchodów	było	uroczyste	nabożeństwo	w	bazylice,	podczas	

W Sztokholmie

WCK na ludowo

WCK - łosie nad jeziorem

Szumne Cieszynioczki
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którego	mieliśmy	zaszczyt	dwukrotnie	zaśpiewać.	
Kazanie	wygłosiła	biskup	Uppsali	Karin	Johannes-
son.	Co	ciekawe,	mówiła	w	tak	ujmujący	sposób,	
że	 chociaż	 nic	 nie	 dało	 się	 zrozumieć,	 cały	 czas	
potrafiła	 utrzymać	 nas	 –	 słuchaczy	 -	 w	 uwadze!	
Całe	 nabożeństwo	 miało	 bardzo	 podniosły	 cha-
rakter,	 pełne	 było	 muzyki	 wykonywanej	 przez	
młodzieżową	 orkiestrę	 smyczkową,	 solistkę	 oraz	
akordeonistę.	W	kościele	para	ubrana	w	tradycyjne	
stroje	odtańczyła	nawet	polkę,	taniec	bardzo	popu-
larny,	o	czym	sami	się	przekonaliśmy.	Podczas	trwania	
święta	na	pobliskim	placu	spotykali	się	ludzie,	słuchali	
zmieniających	się	kapel,	sami	grali	i	tańczyli,	właśnie	 
polkę.	 Też	 ruszyliśmy	 w	 tany	 i	 próbowaliśmy	 naśla-
dować	miejscowych	 tancerzy.	Zwróciliśmy	uwagę,	że	
ludzie,	również	młodzi,	świetnie	się	bawili	przy	dźwię-
kach	ludowej	muzyki,	odpoczywali	na	kocach	pikniko-
wych,	rozmawiali	bez	użycia	telefonów	komórkowych	
i	alkoholu.	

Koncert
	 W	 ramach	 Święta	 Muzyki	 parafia	 w	 Delsbo	
zorganizowała	 dwa	 koncerty.	 W	 sobotę	 w	 bazylice	 
w	Delsbo	wystąpiła	 gwiazda	 szwedzkiej	muzyki	 Pop	
Py	Bäckman,	która	znana	jest	również	z	komponowania	
współczesnych	hymnów	kościelnych.
	 W	 poniedziałkowy	 wieczór	 odbył	 się	 nasz	
koncert	 w	 kościele	w	Norrbo,	 obok	 którego	mieszka-
liśmy.	Pomimo	deszczowej	pogody	zjawiło	się	bardzo	
dużo	 ludzi.	Nasz	 koncert,	 który	 nawiązywał	 do	 tema-
tyki	festiwalu,	miał	również	charakter	folklorystyczny.	
Zaśpiewaliśmy	 kilkanaście	 pieśni	 ludowych,	 głównie	
ze	Śląska	Cieszyńskiego,	ale	również	wiązankę	pieśni	
górnośląskich	 oraz	 pieśń	 z	 Podola.	 Podczas	 koncertu	
diakon	Joanna	Sikora	przekazała	zebranym	pozdrowie-
nia	od	cieszyńskiej	parafii.	Bardzo	pomocnym	był	nasz	
chórzysta	David	French,	który	poprowadził	cały	koncert	 
w	języku	angielskim	i	przybliżył	zebranym	nasze	miasto,	
parafię	i	treść	pieśni,	które	wykonywaliśmy.		Pozwoliło	
to	na	zbudowanie	emocjonalnej	więzi	z	publicznością,	
która	bardzo	 serdecznie	nas	przyjęła.	Bardzo	podobał	
się	również	nasz	wymyślony	skromny	„strój	 ludowy”.	
Nie	może	 równać	 się	 z	 prawdziwym	 strojem	 cieszyń-
skim,	 ale	 folkowe	 chusty	 i	 muszki	 szyte	 ręcznie	 aż	 
w	Nowym	Targu	zrobiły	na	Szwedach	wrażenie.	Nasza	
stylizacja	posłużyła	zresztą	za	wzór	dla	Chóru	Kościel-
nego	przed	koncertem	w	Schwabach!

Sztokholm
	 Ostatnim	punktem	naszej	wyprawy	była	wizy-
ta	w	Sztokholmie,	wielkim	europejskim	 	mieście,	 tak	

różnym	 od	 naszego	 Delsbo.	 Całe	 szczęście	mieliśmy	 
w	tym	mieście	super	przewodnika	–	naszą	krajankę	Re-
nię	Brodę,	która	spędziła	z	nami	cały	dzień,	oprowadza-
jąc	 nas	 po	 najciekawszych	 miejscach	 starówki	 i	 opo-
wiadając	o	życiu	w	Sztokholmie.	Bardzo	dziękujemy!	
Podczas	zwiedzania	miasta	wielokrotnie	dawaliśmy	na	
starym	mieście	spontaniczne	koncerty,	wzbudzając	za-
interesowanie	 licznych	 turystów.	 Ostatnią	 noc	 spędzi-
liśmy	w	przytulnym	hostelu.	Rano	spotkała	nas	jednak	
niespodzianka.	 Okazało	 się,	 że	 pieczywo	 zakupione	
wieczorem	 na	 śniadanie	 zniknęło	 z	 hostelowej	 kuch-
ni!	Jak	teraz	nakarmić	kilkanaście	głodomorów?	Paweł	 
i	Piotrek	z	pomocą	nawigacji	zlokalizowali	jednak	naj-
bliższą	 piekarnię	 i	 szybko	 przynieśli	 nam	 dwa	 duże	
bochenki	chleba!	Smakowały	wyśmienicie,	zwłaszcza	
gdy	się	okazało,	że,	po	sprawdzeniu	stanu	konta,	zapła-
ciliśmy	za	nie	równowartość	100	złotych	Z	pełnymi	
żołądkami	udaliśmy	się	w	drogę	na	lotnisko	i	do	domu!

Wrażenia
	 Pobyt	w	Szwecji	był	dla	nas	wielką	przygodą.	
Wszyscy	wróciliśmy	zadowoleni	 i	pełni	pozytywnych	
wrażeń.	 Zapamiętamy	 jeszcze	 olbrzymienie	 grzyby	 
i	pyszną	zupę,	którą	z	nich	ugotowaliśmy,	ulewę,	pod-
czas	której	przemoknęliśmy	do	suchej	nitki	i	śpiew	ko-
biety,	która	prezentowała	nam,	jak	kiedyś	nawoływano	
krowy	z	górskich	pastwisk!	
	 Może	się	mylimy,	ale	wydaje	nam	się,	że	na	da-
lekiej	północy	ludzie	żyją	wolniej,	bardziej	w	zgodzie	 
z	naturą,	gdzie	bardziej	liczy	się	być	niż	mieć…
Cieszymy	się,	że	Pan	Bóg	pozwolił	nam	spędzić	wspól-
nie	 tych	 kilka	 dni	 i	 poznawać	 nowych	 ludzi	 i	 piękny	
świat.	 Nasz	 pobyt	 utrwalił	 na	 zdjęciach	 Paweł	 Krze-
mień,	za	co	bardzo	Mu	dziękujemy!

       
  Ekipa WCK

Szwarni Cieszyniocy
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Chór Kościelny z wizytą partnerską  
w Schwabach

	 W	lipcu	Chór	Kościelny	z	Cieszyna	odwie-
dził	parafię	partnerską	w	Schwabach	w	Niemczech.	
Dla	nas,	chórzystów,	wiązało	się	to	z	ogromną	mo-
bilizacją,	 intensywnymi	 przygotowaniami	 i	 pró-
bami	 dwa	 razy	w	 tygodniu.	Wszystko	 po	 to,	 aby	
dobrze	przygotować	się	do	koncertu	zaplanowane-
go	 jako	część	obchodów	Schwabacher	Bürgerfest,	
święta,	 na	 które	 zaprosili	 nas	 nasi	 partnerzy.	 Do	
naszej	rozśpiewanej	grupy	dołączyła	reprezentacja	
chóru	z	Bażanowic	i	tenor	z	Hażlacha,	za	co	bardzo	
im	dziękujemy!	
	 Wyruszyliśmy	rano,	w	piątek	19	lipca.	Po-
dróż	minęła	bardzo	przyjemnie,	w	autobusie	było	
wesoło,	rozmawialiśmy,	uczyliśmy	się	nowych	ka-
nonów	i	w	radosnych	nastrojach	przybyliśmy	przed	
znany	nam	już	dom	parafialny	w	Schwabach,	gdzie	
oczekiwali	nas	już	nasi	gospodarze.	Podział	rodzin	
nastąpił	bardzo	sprawnie	i	szybko	rozeszliśmy	się	
do	 naszych	 nowych	 domów.	 Jeszcze	 wieczorem	
odbyła	się	wspólna	uroczysta	kolacja	w	domu	pa-
rafialnym.	 Ksiądz	 proboszcz	 Marcin	 Brzóska	 po-
zdrowił	 zebranych	w	 imieniu	 cieszyńskiej	 parafii	
i	przekazał	naszym	przyjaciołom	piękną	sadzonkę	
Cieszynianki	 Wiosennej.	 Kwiat	 posadzony	 zosta-
nie	w	 tamtejszym	 ogrodzie	 parafialnym	 i	 przypo-
minać	będzie	o	naszych	kontaktach.	Pełni	wrażeń	
udaliśmy	się	do	nowych	rodzinnych	domów.
	 Sobota	 przywitała	 nas	 piękną	 słonecz-
ną	 pogodą.	Dopołudnie	 spędzaliśmy	 z	 rodzinami.	
Wiele	 osób	 spacerowało	 po	 mieście,	 korzystając	 
z	atrakcji,	jakie	przygotowano	w	ramach	Schwaba-
cher	Bürgerfest.	Co	to	takiego?	To	odbywające	się	
od	42	lat	coroczne	święto	miasta,	które,	podobnie	
jak	w	Cieszynie,	trwa	od	piątku	do	niedzieli.	Przez	
trzy	dni	w	różnych	punktach	miasta	odbywają	się	
przedstawienia,	koncerty,	podczas	których	prezen-
tują	 się	 wszystkie	 okoliczne	 grupy	 i	 zespoły.	 Lu-
dzie	 spotykają	 się	 przy	 stołach,	 rozmawiają,	 śpie-
wają	 i	 wspólnie	 świętują.	 Program	 rozpoczynał	
się	 przed	południem	 i	 oferował	mnóstwo	 atrakcji	
do	 późnych	 godzin	 nocnych.	Wracając	 do	 naszej	
grupy,	 niektórzy	 gospodarze	 zorganizowali	 nam	
krótkie	 wycieczki,	 byli	 i	 tacy,	 którzy	 skorzystali	 
z	kąpieli	w	basenie.	Pomimo	tylu	możliwości	mu-
sieliśmy	się	zmobilizować	i	w	samo	południe	stawić	
na	 próbę	w	 kościele	 św.	Marcina,	 który	 znajduje	
się	na	rynku.	Próba	była	konieczna,	musieliśmy	się	
dobrze	rozśpiewać,	ale	przećwiczyć	też	przemiesz-

Chór Kościelny w Schwabach

Koncert w kościele św. Marcina

Przekazanie kwiatu Cieszynianki

czanie	się	po	dużym	kościele,	gdyż	śpiewaliśmy	zarówno	
sprzed	ołtarza,	jak	i	od	organów.	
	 Koncert	rozpoczął	się	o	godzinie	14.00	i	był	wpi-
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sany	w	program	obchodów	miej-
skiego	 święta.	Na	 czas	 koncertu	
umilkła	 muzyka	 na	 rynku,	 do	
kościoła	przyszło	ponad	200	słu-
chaczy.	Nasz	koncert	 składał	 się	
z	utworów	Stanisława	Moniuszki	
i	 Stanisława	 Hadyny,	 polskich	
kompozytorów,	 których	 rok	 ju-
bileuszowy	właśnie	 obchodzimy.	
By	 przybliżyć	 słuchaczom	 treść	
utworów	oraz	obie	postacie,	pro-
wadzący	 koncert	 ksiądz	 Marcin	
Brzóska	opowiedział	zgromadzo-
nym	auf	Deutsch	wiele	ciekawych	
informacji	 o	 kompozytorach	 
i	poszczególnych	pieśniach.	Wykonaliśmy	pieśni	a	capella	oraz	 
z	 towarzyszeniem	 organów,	 na	 których	 akompaniował	 nam	
nasz	 organista	Wojciech	Wantulok.	Wojtek	wykonał	 również	
utwory	solowe,	kompozycje	organowe	Karola	i	ks.	Adama	Hła-
wiczków.	 Koncert	 odebrany	 został	 bardzo	 pozytywnie,	 zgro-
madzeni	nagrodzili	nas	gromkimi	brawami.	Po	koncercie	miło	
nam	było	usłyszeć	dobre	słowa	na	temat	programu,	wykonania,	
perfekcyjnego	niemieckiego	prowadzącego	koncert	ks.	Marci-
na	oraz	naszych	strojów!	Specjalnie	na	wyjazd	nasze	dziewczy-
ny	 zakupiły	 nowe	 chusty,	 a	 panowie	 stylowe	muszki!	Myślę,	
że	była	 to	zasłużona	nagroda	za	godziny	prób,	poświęconych	 
w	przygotowanie	koncertu.	Popołudniowy	czas	chórzyści	spę-
dzili	dowolnie,	korzystając	z	bogatego	programu	lub	integrując	
się	z	gospodarzami.
	 W	 niedzielę	 o	 godz.	 10.00	 wzięliśmy	 udział	 w	 eku-
menicznym	 nabożeństwie	 na	 rynku,	 w	 którym	 udział	 wzię-
li	 mieszkańcy	 miasta	 oraz	 liczni	 goście	 z	 kraju	 i	 zagranicy.	 
W	czasie	nabożeństwa	zaśpiewał	Bürgerfestchor	Schabach	oraz	
cieszyński	Chór	Kościelny.	Nabożeństwo	miało	ekumeniczny	
i	 międzynarodowy	 charakter.	W	 liturgii	 udział	 wzięli	 księża	 
z	Niemiec,	Polski	i	Rumunii,	reprezentujący	Kościół	Ewange-
licko-Augsburski,	Rzymskokatolicki	oraz	Prawosławny.	Teksty	
Ewangelii	odczytane	zostały	w	 językach:	niemieckim,	 francu-
skim,	ukraińskim,	hiszpańskim,	greckim	i	polskim.	Był	to	dla	
nas	dobry	czas,	dało	się	odczuć	żywego	ducha	prawdziwej	eku-
menii	i	wspólnoty.
	 Po	południu	wyruszyliśmy	do	pięknego	miasteczka	Ro-
thenburg	ob	der	Tauber,	gdzie	w	dwóch	grupach	zwiedziliśmy	
z	 przewodnikami	 to	 niesamowite	miejsce.	Miasteczko	 zacho-
wało	 nie	 zmieniony	 średniowieczny	 charakter	 z	 kompletnie	
zachowanym	murem	miejskim.	Wśród	uroczych	kamieniczek,	
wąskich	 ulic,	 bram	miejskich,	 czuliśmy	 się	 jak	w	 bajkowym	
świecie.	 Wieczorem	 wróciliśmy	 do	 Schwabach,	 by	 spędzić	
ostatni	wieczór	z	naszymi	gospodarzami.
	 W	poniedziałek	rano	spotkaliśmy	się	przed	budynkiem	
parafialnym.	Księża	Marcin	Brzóska	 i	Paul	Zellfelder	podzię-
kowali	wzajemnie	za	wspólnie	spędzony	czas,	który	zacieśnił	
więzi	 pomiędzy	 naszymi	 parafiami	 i	 z	 Bożym	 błogosławień-
stwem	udaliśmy	się	w	drogę	powrotną	do	Cieszyna.
	 Cieszę	się	bardzo,	że	kolejny	raz	mogliśmy	odwiedzić	

naszych	przyjaciół	w	Schabach	i	podzielić	się	
z	nimi	naszą	muzyką.	To	bez	wątpienia	środek	
porozumienia,	 który	 rozumieją	wszyscy.	Wy-
jazd	był	też	dla	niektórych	wyzwaniem,	jak	po-
radzimy	sobie	w	obcym	domu,	jak	się	dogada-
my?	Myślę,	że	wszyscy	dali	sobie	dobrze	radę	
i	wróciliśmy	bardzo	zadowoleni	z	przeżytego	
wspólnie	 czasu.	 Dziękujemy	 też	 wszystkim,	
którzy	 dołączyli	 do	 naszej	 grupy,	 śpiewając	 
z	nami,	robiąc	zdjęcia	czy	w	inny	sposób	włą-
czając	 się	 do	wspólnej	 sprawy.	Nasz	wyjazd	
podsumowaliśmy	podczas	ogniska	w	ogrodzie	
parafialnym,	po	którym	przyszedł	czas	na	krót-
ką,	zasłużoną	przerwę	wakacyjną.	Teraz	przed	
nami	kolejne	plany	i	wyzwania.	W	listopadzie	
czeka	nas	koncert	z	okazji	95-lecia	działalno-
ści	chóru.	Już	dziś	serdecznie	Was	zapraszamy,	
ale	również	wszystkich	tych,	którzy	chcieliby	
i	mogli	do	nas	dołączyć!	Śpiewanie	na	chwa-
łę	Pana	Boga	to	ogromna	radość!	Zapraszamy	 
w	środy	o	godz.	18.00	do	sali	w	Pajcie.

Piotr Sikora

Nabożeństwo ekumeniczne na rynku w Schwabach

Nabożeństwo Ekumeniczne
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Zakończenie szkółki niedzielnej 
w roku szkolnym 2018/2019 w Bażanowicach

Młodzież, dzieci

	 W	 niedzielę,	 23	 czerwca,	 odbyła	 się	 
w	 Bażanowicach	 ostatnia	 szkółka	 niedzielna	 
w	roku	szkolnym	2018/2019.	Dzieci,	jak	co	nie-
dzielę,	wzięły	udział	w	liturgii.	Po	ogłoszeniach	
pani	diakon	Beata	Janota,	rozdała	dzieciom	pa-
miątkowe	 dyplomy.	 Najczęściej	 w	 minionym	
roku	 szkolnym	w	 nabożeństwach	 uczestniczy-
ła	 Judytka	 oraz	 najmłodsza	 z	 naszego	 grona	 –	
trzyletnia	Antosia.	Gratulujemy!
	 Po	południu	dzieci	jeszcze	raz	zgroma-
dziły	 się	wokół	kościoła.	Tym	 razem	spotkały	
się	 na	 tradycyjnym	pikniku,	 rozpoczynającym	
wakacje.	 Popołudniowe	 spotkanie	 rozpoczął	
modlitwą	ks.	Marcin	Brzóska.
	 Na	 dzieci	 czekało	 mnóstwo	 atrakcji:	
była	kolorowa	chusta	-	klanza,	były	piłki,	kolo-
rowe	kredy,	ale	największym	zainteresowaniem	
cieszył	się	dmuchany	zamek.
	 Dziękuję	 wszystkim	 za	 pomoc	 w	 or-
ganizacji	 tego	 spotkania.	Wszystkim	 mamom,	
które	przygotowały	ciasta,	państwu	kościelnym	
za	pomoc	przy	grillu	oraz	Miłośnikom	Bażano-
wic	za	wypożyczenie	dmuchanego	zamku.
	 Zapraszam	wszystkie	dzieci	na	szkółki	
niedzielne,	 które	 rozpoczną	 się	 w	 Bażanowi-
cach	w	niedzielę	15	września.

Tekst: Janina Szalbot
Zdjęcia: Henryk Pasterny
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Tydzień Dobrej Nowiny...

	 Tegoroczne	 wakacje	 w	 Gumnach	
rozpoczęliśmy	 Tygodniem	 Dobrej	 Nowi-
ny.	Kaplica,	to	miejsce	bardzo	przyjazne	dla	
wszystkich,	 również	dla	dzieci.	 	Z	 tej	okazji	
wszystkie	pomieszczenia	zamieniły	się	w	Zie-
lone	Ogrody,	zgodnie	z	tematem	tegorocznych	
zajęć	-	zielone	opowieści.	Codziennie	dzieci	
poszukiwały	roślin,	będących	świadkami	róż-
nych	biblijnych	wydarzeń.	Drzewo	poznania	
dobra	 i	 zła	 znalazło	 się	 w	 centrum	 historii	 
o	 upadku	 i	 pierwszym	 grzechu.	 Gorejący	
krzak	 rósł	w	miejscu,	 gdzie	Bóg	 przemówił	
do	Mojżesza.	Konary	wielkiego	 dębu	 posłu-
żyły	 jako	 narzędzie	 do	 ukarania	 Absaloma	
za	 nieposłuszeństwo	 i	 bunt.	Wielkie	 drzewo	
bylo	 symbolem	 kruchego	 królestwa	 Nebu-
kadnesara.	
	 Codziennie	 rano	 witaliśmy	 się	 sło-
wami	 piosenki	 Dzień	 dobry,	 ten	 dzień	 bę-
dzie	dobry,	bo	Jezus	kocha	mnie.	Czytaliśmy	 
i	oglądaliśmy	historie	biblijne.	Aby	 lepiej	 je	
zrozumieć,	grupa	aktorów	odgrywała	dla	nas	
scenki	 wprowadzające	 do	 tematu.	 Każdego	
dnia	również	był	nowy	werset	do	zapamięta-
nia	oraz	nagrody	za	bezbłędne	wyrecytowanie	
go.	Nie	zabrakło	 także	 różnego	 rodzaju	gier,	
zabaw,	 rozgrywek	 sportowych,	 sztafet	 oraz	

... w Gumnach
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tak	zwanych	Ice	Breaking	Games.	Jedna	z	sa-
lek	zamieniała	się	w	laboratorium	chemiczne,	
gdzie	 przeprowadzano	 różnego	 rodzaju	 do-
świadczenia	i	tworzono	ciekawe	substancje.	
Ze	względu	na	upał	w	środę	odbył	się	dzień	
wody.	 Trzeba	 było	 przelewać,	 nalewać	 lub	
wylewać,	 a	 niektórzy	 uczestnicy	 zakończyli	
rozgrywki	przemoczeni	do	suchej	nitki.	
Zawsze	było	też	coś	do	przekąszenia.	Dzięki		
rodzicom	 mogliśmy	 codziennie	 delektować	
się		ciastami	i	owocami.	
	 Jak	 w	 prawdziwym	 ogrodzie	 jest	 
i	 ciężka	praca,	czas	na	odpoczynek	 i	koszto-
wanie	tego,	co	urosło.	Dzieci	również	uczyły	
się	wzajemnego	 szacunku,	 pomagania	 sobie,	
współpracy,	 dzielenia	 i	 gospodarowania	 cza-
sem.	 Co	 trzeba	 robić,	 żeby	 nasza	mała	 spo-
łeczność	była	tak	samo	piękna	i	rozkwitająca,	
jak	 	 dobrze	 prowadzony	 ogród.	 	Tego	musi-
my	się	uczyć	od	najlepszego	ogrodnika,	Pana	
Boga.
	 Na	zakończenie	naszych	 spotkań	od-
była	się	wycieczka	do	Jump	World	w	Bielsku.	
Dziękujemy	 wszystkim,	 którzy	 przyczynili	
się	do	zorganizowania	tegorocznych	spotkań.	
Młodzieży,	 która	 pomagała,	 paniom	 które	
troszczyły	się	o	kuchnie,	gminie	Dębowiec	za	
fundusze	na	wycieczke	do	Bielska,	rodzicom	
,modlicielom,	 każdemu,	 kto	 był	 częścią	 tej	
ogrodniczej	przygody.
	 Dziękujemy	 Panu	 Bogu	 za	 bezpie-
czeństwo,	dobry	czas	i	za	to,	że	znowu	nas	tak	
wiele	nauczył.

Tekst: Izabela Fryda
Zdjęcia: Bożena Kawulok
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... w Puńcowie

	 W	dniach	od	15	do	17	lipca	dziesięcioro	
dzieci	spotykało	się	w	godzinach	dopołudniowych	
w	 naszym	 kościele,	 żeby	 spędzić	 wspólnie	 czas	 
i	usłyszeć	dobrą	nowinę	o	Panu	Bogu.	Hasło	prze-
wodnie	tegorocznych	spotkań	brzmiało	,,	A	niech	
przemówią	zwierzęta’’.
	 Dzieci	każdego	dnia	poznawały	jedno	ze	
zwierząt	o	którym		mowa	jest	w	Biblii.	Pierwszą	
bohaterką	 była	 owieczka,	 zwierzę	 	 które	 dobrze	
zna	 głos	 swojego	 Pasterza	 i	 jest	 mu	 posłuszne	 
(J	10/27).	Następnie	dzieci	poznały	mrówkę,	któ-
ra	 jest	 bardzo	 pracowitym	 stworzonkiem	 (Przy.	
S.6/6),	a	w	kolejnym	dniu	poznały	orła,	który		jest	
silnym	ptakiem,	potrafiącym		dzięki	swoim	skrzy-
dłom	wzbić	się	wysoko	w	górę	(Izaj	40/31a).	Do	
każdego	 z	 tych	 zwierzątek	 	 przytoczona	 była	 hi-
storia	biblijna,	a	dzieci	uczyły	się	na	pamięć	wer-
setu.	Dzięki	tym	lekcjom	biblijnym	dzieci	mogły	
lepiej	 zrozumieć	 charakterystyczne	 	 zachowanie	
wymienionych	 zwierząt	 i	 porównać	 je	 z	 ludźmi.	
Zrozumiały	 też,	 że	 nas,	 chrześcijan,	 mogą	 cha-
rakteryzować	niektóre	z	cech	poznanych	zwierząt.	
Mianowicie	chrześcijanie	są	posłuszni	Panu	Bogu,	
słuchają	jego	głosu,	nie	są	leniwymi	ale		Jemu	słu-
żą,	 a	 dzięki	 zaufaniu	Bogu	 są	 też	mocni.	Dzieci	
wysłuchały	 też	 historii	 misyjnej,	 której	 bohater-
ką	 była	 dziewczynka,	 chrześcijanka	 Corrie	 Ten	
Boom,	która	podczas	II	wojny	światowej	pomaga-
ła	Żydom.	
	 Każdego	 dnia	 dzieci	 wykonywały	 prace	
plastyczne	 oraz	 spędzały	 aktywnie	 czas	 na	 świe-
żym	powietrzu.	Grały	w	piłkę,	brały	udział	w	pod-
chodach,	w	 nauce	 	 tańca	 oraz	wielu	 	 innych	 za-
bawach.	Na	zakończenie	każdy	uczestnik	spotkań	
otrzymał	pamiątkowy	dyplom.
	 Dni	Dobrej	Nowiny	to	była	przede	wszyst-
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kim	karma	duchowa	dla	naszych	najmłodszych	
pociech,	 ale	 nie	 zabrakło	 też	 karmy	 cielesnej,	
którą	 były	 owoce,	 pyszne	 babki,	 mufiny	 	 no	 
i	oczywiście	słodycze.	Przy	tej	okazji	dziękuje-
my	Rodzicom,	którzy	upiekli	ciasta	dla	dzieci.	
	 Jesteśmy	 wdzięczni	 Panu	 Bogu	 za	 to,	
że	 udało	 nam	 się	 w	 tym	 roku	 zorganizować	
DDN,	dziękujemy	za	piękną	pogodę	jaką	nam	
darował	 i	za	błogosławieństwa,	których	mogli-
śmy	 doświadczać.	 Dziękujemy	 też	 Ciociom	 :	
Ewie,	Natalii,	Karinie	i	Natalii,	które	poświęciły	
swój	wolny	czas		i	z	wielkim	zaangażowaniem	
przygotowały	 spotkania,	 dzięki	 którym	 dzieci	
poprzez		dobrą	zabawę,	śpiew,	historie	biblijne	 
i	 modlitwę	 mogły	 pogłębić	 swoją	 wiedzę	 
o	Panu	Bogu.		 	
	 Wszystkim	 dzieciom	 życzymy,	 aby	 to	
co	 usłyszały	 zostało	 w	 ich	 pamięci	 na	 długo	 
i	na	co	dzień	były	posłuszne	jak	owieczki,	pra-
cowite	 jak	mróweczki,	 silne	 jak	 skrzydła	 orła,	 
a	Pan	Bóg	niechaj	im	w	tym	dopomaga	i	obda-
rza	swoim	błogosławieństwem.
	 Już	od	września	zapraszamy	na	szkółki,	
które	 odbywają	 się	w	 każdą	 niedziele	 o	 godz.	
10.00.	 	 	 	 	 	
    Grażyna Smoter

Day Camp w Cieszynie

	 Już	po	raz	trzeci	mieliśmy	okazję	zorganizować	Day	
Camp	w	Cieszynie!	Tegoroczny	odbył	się	w	terminie	od	22	
do	28	lipca,	ale	już	21.07,	w	niedzielę	na	nabożeństwie,	mo-
gliśmy	poznać	całą	ekipę	Amerykanów,	która	przyjechała	do	
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Polski,	a	było	ich	aż	7!	
	 Rozpoczęliśmy	 w	 poniedziałek	 o	 9:30	
wspólnym	 śpiewem.	 Na	 nim	 dowiedzieliśmy	 się,	
że	 tematem	 przewodnim	 obozu	 jest	 Boża	 Zbro-
ja.	 Każdy	 dzień	 poznawaliśmy	 jej	 nowy	 element	 
i	uczyliśmy	się	o	jego	znaczeniu.	
	 Potem	 były	 English	 classes,	 gdzie	 uczyli-
śmy	się	angielskiego.	Super	jest	to,	że	od	razu	mo-
gliśmy	ćwiczyć	mówienie,	bo	prowadzili	je	Amery-
kanie.	Musieliśmy	się	starać,	żeby	nas	zrozumieli.	
Oczywiście	 były	 też	 crafty,	 na	 których	 dzielnie	
wykonywaliśmy	 ramki,	 koszulki	 czy	 wisiorki.	
Ramki	robiliśmy	nieprzypadkowo.	Do	nich	mogli-
śmy	włożyć	zdjęcie	naszej	grupy.	A	grupy	były	aż	 
4:	 niebieska,	 fioletowa,	 ciemno	 zielona	 i	 poma-
rańczowa.	 Na	 sportach	 mogliśmy	 się	 wyszaleć!	 
W	piątek	mieliśmy	Water	Day,	czyli	dzień,	w	któ-
rym	mogliśmy	oblewać	 się	wodą	 i	 brać	 udział	w	
wyścigach.	W	sobotę	na	 sam	koniec	graliśmy	we	
flagi	(to	nasza	ulubiona	gra).	
	 Na	 obiad	 chodziliśmy	 przebrani:	 raz	 za	
księżniczki	i	rycerzy,	drugi	raz	za	coś	związanego	z	
naturą	i	przyrodą,	za	trzecim	musieliśmy	mieć	oku-
lary	słoneczne...	Fajna	sprawa	takie	przebieranki.	
	 W	 sobotę	 mieliśmy	 grę	 terenową,	 która	
była	wielką	powtórką	Bożej	Zbroi	i	innych	historii	
biblijnych.	Ale	nie	tylko	powtórką!	Uśmialiśmy	się	
co	nie	miara,	na	przykład,	gdy	wymienialiśmy	buty	
między	sobą.	Mogliśmy	się	też	lepiej	zintegrować,	
bo	młodsze	osoby	były	razem	ze	starszymi.		
	 I	 tak	minął	 cały	 tydzień.	Było	wspaniale!	
Niektórym	osobom	bardzo	chciało	się	płakać,	że	to	
już	koniec	-	tak	dobrze	się	bawiliśmy!	Z	niecierpli-
wością	czekamy	na	kolejny	Day	Camp.		

Klaudia Białończyk
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Zdjęcia: Justyna Kuś, 
Kornelia Dorighi 
i Jan Walica
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 20	czerwca,	w	pierwszy	dzień	wakacji,	odbyło	

się	spotkanie	dla	dziewczyn	z	cieszyńskiej	młodzieżów-

ki.	Na	dobry	początek	zaczęłyśmy	od	zrobienia	gofrów,	

które	następnie	udekorowałyśmy	owocami	 i	bitą	śmie-

taną.	Po	 tej	 uczcie	 przyszła	 pora	na	 temat	 przygotowany	przez	Martę	

Cienciałę.	Mówiła	m.in.	 o	 strzeżeniu	 swojego	 serca.	 Po	 temacie	 obej-

rzałyśmy	film	 pt.	 „War	 room.	 Siła	modlitwy",	 który	 pokazał	 nam,	 że	

modlitwa,	szczególnie	w	trudnych	chwilach	bardzo	dużo	daje	i	przynosi	

ukojenie.	

	 Mam	nadzieję,	że	nasze	pierwsze	spotkanie	w	żeńskim	gronie	

nie	będzie	ostatnim	i	niedługo	znów	się	zobaczymy	aby	porozmawiać	 

o	Bogu	i	spędzić	z	sobą	wspaniały,	wartościowy	czas.	

Paulina Panek

Spotkanie pełne  
niespodzianek
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Ciekawy wypad w góry

	 Męska	część	cieszyńskiej	młodzieżówki	czas	letniego	wy-
poczynku	zainaugurowała	z	przytupem.		
	 W	 poniedziałek	 25	 czerwca	 o	 świcie	 młodzi	 miłośnicy	
górskich	wędrówek	 z	 naszej	 parafii	 wyruszyli	 w	 stronę	 Beskidu	
Żywieckiego.	 Samochodem	 dotarli	 do	 Złatnej,	 wioski	 położonej	 
w	gminie	Ujsoły.	Włóczykije	załadowali	turystyczny	ekwipunek	na	
plecy	i	kierując	się	zielonym	szlakiem,	żwawym	tempem	podąży-
li	na	Halę	Lipowską.	Dojście	do	pierwszego	punktu	odpoczynko-
wego	zajęło	 cieszyńskiej	 ekipie	ok.	3	godzin.	W	schronisku	nasi	
bohaterowie	 uzupełnili	 siły	 ciepłym	 posiłkiem	 i	 zaopatrzyli	 się	 
w	cieplejsze	ubrania.	Siedząc	na	 ławeczce,	delektowali	się	 	maja-
czącymi	między	koronami	drzew	widokami	beskidzkich	szczytów,	
które	zamierzali	wkrótce	osiągnąć.	Kolejnym	przystankiem		na	tra-
sie	była	popularna	wśród	turystów	Hala	Rysianka	oddalona	od	Hali	
Lipowskiej	o	niespełna	kilometr.	W	górze	za	lekką	mgiełką	wyłonił	
się	masyw	Pilska	–	góry	będącej	celem	wyprawy.	W	jej	kierunku	
zwrócony	 był	 drogowskaz	 z	 napisem:	 „Hala	Miziowa	 -	 3	 godzi-
ny”	oznaczony	czerwonym	szlakiem.	Wędrowcy	przebyli	połowę	
wyznaczonego	szlaku,	pokonując	podejścia	o	coraz	większym	na-
chyleniu.	Im	wyższe	wysokości	zdobywali,	tym	różniejszy	stawał	
się	krajobraz.	Wysokie	świerki	coraz	częściej	zaczęły	zastępować	
skupiska	kosodrzewiny,	a	w	podszycie	dominowały	dojrzewające	
krzaczki	jagód.	
	 Po	 pokonaniu	 męczącego	 stromego	 odcinka,	 chłopakom	
ukazała	się	rozległa	hala	z	wybudowanym	dla	przechodniów	schro-
nem.	W	tym	miejscu	nasi	włóczykije	rozbili	obóz.	Rozpalili	ogni-
sko,	 aby	 przyrządzić	 sobie	 kiełbasę,	 a	 przy	 użyciu	miniaturowej	
kuchenki	ugotowali	wodę	na	herbatę.	Przytulna	atmosfera	tworzo-
na	 przez	 rozgrzewające	 ognisko	 i	 migoczące	 gwiazdy	 na	 niebie	
skłaniała	do	szczerych	rozmów,	dyskusji	i	rozważań.	Istotę	męskiej	
wyprawy	stanowiła	mobilizacja,	wytrwałość,	 jedność	i	wzajemna	
pomoc	w	osiągnięciu	celu.	Gdy	zapadł	zmrok,	chłopaki	rozłożyli	
namioty	i	nie	bez	obawy	udali	się	na	spoczynek.	Wieczorem	było	
bardzo	wietrznie.	Momentami	przerażający	świst	wiatru	targał	na-
miotami,	 ale	 szczęśliwie	materiałowe	domki	 przetrwały.	Włóczy-
kijów	 obudziło	 bzyczenie	 owadów	 i	 brzask	 przedzierającego	 się	
przez	szparę	w	namiocie	słońca.	Zapowiadał	się	upalny	dzień.	Wę-
drowcy	zjedli	kilka	kanapek,	spakowali	śmieci	i	poskładali	namioty,	
po	czym	wyruszyli	w	dalszą	drogę	na	Halę	Miziową,	na	której	mie-
ści	się	schronisko	pod	Pilskiem.	Po	godzinie	intensywnego	marszu	
w	gorącym	słońcu	po	błotnistych	ścieżkach	chłopaki	doszli	na	Halę	
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	 W	 dniach	 od	 1	 do	 10	 sierpnia	 mło-
dzież	cieszyńskiej	parafii	uczestniczyła	w	Faj-
nym	Obozie	Młodzieżowym	organizowanym	
wspólnie	przez	parafię	Cieszyn,	parafię	Gole-
szów	oraz	CME.	Łącznie	do	Olsztynka	zjecha-
ło	się	ponad	80	uczestników,	nad	którymi	pie-
czę	sprawowało	13	opiekunów.	Ostatnie	dwie	
edycje	obozu	miały	miejsce	w	Bocheńcu	koło	
Kielc.	Tym	razem	zarząd	wydarzenia	w	poszu-
kiwaniu	nowej	bazy	noclegowej	obrał	kurs	na	
Mazury.	W	 północno-wschodniej	 Polsce	 upa-
trzył	 sobie	 ośrodek	 „Waszeta”	 w	 Olsztynku	
koło	Olsztyna.
	 1	 sierpnia	 połączone	 grupy	 obozowe	
najpierw	 udały	 się	 autokarami	 na	 Dworzec	
Główny	 w	 Katowicach,	 gdzie	 po	 godzinie	

Miziową,	gdzie	uzupełnili	płyny.	Naładowali	 akumulato-
ry	i	rozpoczęli	finałowe	podejście	na	szczyt	drugiego	naj-
wyższego	szczytu	w	Beskidach,	Pilska.	Mordercza	wspi-
naczka	 każdemu	 dała	 się	 we	 znaki,	 ale	 po	 postawieniu	
stopy	na	wierzchołku	góry	każdy	mógł	być	z	siebie	dumny,	 
a	nagrodą	za	dotarcie	na	metę	byłą	możliwość	podziwiania	
zdumiewających	widoków	 otaczających	 Pilsko	 z	 każdej	
strony.	Doskonale	widać	było	Babią	Górę,	a	za	mgiełką	 
w	oddali	majaczyły	 tatrzańskie	 turnie.	Na	 szczycie	 nasi	
bohaterowie	 podziękowali	 Panu	 Bogu	 za	 bezpieczne	 
i	 szczęśliwe	 prowadzenie	 w	 trakcie	 wycieczki.	 Trudne	
technicznie	zejście	chłopaki	pokonali	bez	niespodzianek.	
Wrócili	do	schroniska	na	Hali	Miziowej,	skąd	po	smacz-
nym	obiedzie	udali	się	w	drogę	powrotną	przez	Halę	Ry-
siankę	aż	do	Złatnej	Huty.
	 Męskie	wypady	mają	 na	 celu	 inte-
grację	młodszych	 jak	 i	 starszych	 kolegów	
z	 młodzieżówki	 oraz	 pielęgnowanie	 miłej	
atmosfery	w	grupie.	Niewykluczone,	że	na	
jesień	lub	przyszłym	roku	męski	wypad	dla	
„hardkorów”	zostanie	powtórzony.

Krzysztof londzin
  

Fajny obóz w Olsztynku
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oczekiwania	 wsiadły	 do	 pociągu	 „Kor-
moran”.	Po	wielogodzinnej	podróży	do-
tarliśmy	 do	 Olsztyna,	 skąd	 wynajętym	
autobusem	 zostaliśmy	 przewiezieni	 do	
ośrodka	 „Waszeta”.	 Główną	 atrakcją	
pierwszego	dnia	obozu	było	zapoznanie	
się	ze	współlokatorami	w	naszych	dom-
kach	 oraz	 przywitanie	 z	 posłaniem,	 po-
nieważ	na	terenie	bazy	noclegowej	poja-
wiliśmy	się	około	godziny	22:30.
	 Pierwszy	 oficjalny	 dzień	 nasze-
go	 pobytu	 rozpoczęliśmy	 od	 pysznego	
śniadania.	 Posiłki,	 tj.	 śniadania,	 obiady,	
kolacje,	 spożywaliśmy	 w	 olbrzymiej	
stołówce,	mogącej	pomieścić	kilka	grup	
zorganizowanych	jednocześnie.	Poranne	
i	wieczorne	posiłki	miały	formę	szwedz-
kiego	stołu,	na	którym	nigdy	nie	brako-
wało	 szerokiego	 wyboru	 smakołyków.	
W	 dodatku	 kolacje	 były	 wzbogacane	 
o	 ciepłe	 dania.	 Trzeba	 przyznać,	 że	 na	
brak	dobrej	 żywności	 nikt	 nie	mógł	 na-
rzekać.	
	 Podobnie	 jak	 przed	 rokiem,	
opiekunom	zależało	na	integracji	uczest-
ników	 z	 różnych	 parafii	 i	 regionów.	 
W	tym	celu	młodzież	została	podzielona	
na	 zespoły,	 w	 których	 przez	 najbliższe	
dni	miała	brać	udział	w	różnego	rodzaju	aktyw-
nościach	oraz	wspólnie	omawiać	biblijne	histo-
rie.	 Nieoficjalnie	 nazwy	 poszczególnych	 ekip	
stanowiły	 kolory	 przydzielonych	 im	 bandanek.	
W	ten	sposób	powstało	6	drużyn:	żółta,	czerwo-
na,	zielona,	pomarańczowa,	khaki	oraz	madżen-
towa	(różowa).	Teamy	liczyły	po	14	osób	i	miały	
przydzielone	po	dwóch	opiekunów.	
	 Najaktywniejsi	dzień	z	życia	obozu	roz-
poczynali	 porannym	 bieganiem	 o	 7:10	 wraz	 z	
obozową	medyczną	Moniką	Macurą.	Pół	godzi-
ny	przed	śniadaniem	na	„Dobry	Ranek	z	Panem	
Bogiem”	zapraszał	Andrzej	Kaczmarczyk.	Pod-
czas	spotkań	prowadzący	dawał	wskazówki,	jak	
powinniśmy	się	modlić,	od	czego	zaczynać	mo-
dlitwę	oraz	pokazywał	różne	metody	utrzymania	
koncentracji	 i	 pozbywania	 się	 rozpraszających	
myśli	podczas	rozmowy	z	Panem	Bogiem.	Jed-
nym	ze	sposobów	na	wyrzucenie	z	głowy	prze-
szkadzających	 wspomnień	 czy	 wyobrażeń	 jest	
na	przykład	przelanie	ich	na	papier.	
	 Po	śniadaniu	spotykaliśmy	się	w	tzw.	sali	
morskiej,	w	której	na	jednej	ze	ścian	znajdowały	
się	okrągłe	lustra	podobne	do	okien	statku.	Tam	
odbywały	się	poranne	i	wieczorne	społeczności.	
Ksiądz	Marcin	Podżorski	codziennie	prowadził	
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słowo	 wstępne	 do	 rozważań	 
w	 grupach.	 Tematem	 tego-
rocznych	 spotkań	 była	 wę-
drówka	 Izraelitów	 do	 Ziemi	
Obiecanej	pod	wodzą	Jozuego.	
	 W	 południe,	 jeśli	 po-
goda	 dopisywała,	 korzystali-
śmy	z	kąpieliska	nad	jeziorem	
zlokalizowanym	 kilka	 minut	
drogi	 piechotą	 przez	 las	 od	
kompleksu	 naszych	 domków.	
Na	 plaży	 należącej	 do	 ośrod-
ka	 „Waszeta”	 każdy	 znalazł	
coś	 dla	 siebie.	 Można	 było	
popluskać	 się	 w	 strzeżonym	
przez	ratowników	jeziorze	lub	
pospacerować	 po	 niewielkiej	
drewnianej	 przystani	 odgra-
dzającej	 przybrzeżny	 frag-
ment	 zbiornika	 od	 głębi	 jeziora.	 Do	 naszej	
dyspozycji	były	dostępne	kajaki	oraz	rowerki	
wodne,	 dzięki	 czemu	 każdy	miał	 okazję	 od-
być	krótki	rejs.	Tuż	obok	plaży	na	miłośników	
futbolu	 czekało	 trawiaste	 boisko,	 idealne	 na	
szybki	mecz	po	kąpieli	w	jeziorku.
	 Po	 obiedzie	 każdy	 mógł	 zająć	 się	
tym,	 co	mu	najbardziej	 odpowiadało,	 dzięki	
rozmaitym	 zajęciom	 organizowanym	 przez	
członków	kadry.	Wiola	Parot	prowadziła	sza-
lone	 „Just	 dance”(tańce)	oraz	 razem	z	Anitą	
Cieślar	zajęcia	plastyczne,	Marta	Cienciała	rozgrzewała	uczest-
ników	śpiewem	na	zajęciach	wokalnych,	Mateusz	Malina	szko-
lił	przyszłych	gitarzystów,	ks.	Bogusław	Sebesta	zajął	się	survi-
valem,	natomiast	sport	miał	pod	swą	pieczą	Adam	Bujok.	
	 W	niedzielę	wybraliśmy	się	na	wycieczkę	do	Olsztyna,	
gdzie	wzięliśmy	udział	w	nabożeństwie	w	kościele	ewangelic-
ko-augsburskim,	które	poprowadził	dobrze	znany	młodzieży	ks.	
Łukasz	Stachelek.	Proboszcz	olsztyńskiej	parafii	przygotowaw-
szy	się	na	nasz	przyjazd,	wykupił	dla	nas	bony	na	lody	tajskie,	
które	 mogliśmy	 nabyć	 w	 pobliskim	 foodtrucku.	 Po	 nabożeń-
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Kącik dla dzieci
Joanna Rucka-Czernik

Kochane dzieci 
 Znów za rok wakacje... a tymczasem czekają Was wyzwania nowego rok 
szkolnego. Niezależnie od tego, czy jest to dla Was kolejny rok w starych, zna-
nych murach szkoły czy przedszkola, czy będziecie się musieli odnaleźć w cał-
kiem nowym miejscu, warto ten rok rozpocząć z Bożą Pomocą. Stara, ale wciąż 
aktualna pieśń, mówi: Z Bogiem, z Bogiem każda sprawa!

Tak mawiali starzy.
Kiedy wezwiesz tej pomocy,

wszystko ci się zdarzy.
Kiedy wezwiesz tej pomocy,

wszystko ci się zdarzy.
Masz się uczyć, choć niewiele - 

wezwij łaski Bożej.
Ta oddali myśli płoche, 
pilność twą pomnoży;
ta oddali myśli płoche,
pilność twą pomnoży.

stwie	zwiedzaliśmy	miasto.	Głodni	udali	 się	na	pizzę,	
a	poszukiwacze	 symboli	 i	 śladów	historii	 robili	 sobie	
selfie	 przy	 pomniku	Mikołaja	Kopernika	 i	 podziwiali	
olsztyński	 zamek	 związany	 z	 postacią	 słynnego	 astro-
noma.	Kolejną	atrakcją	dnia	była	zabawa	na	kręgielni.	
Dobieraliśmy	się	w	czwórki	i	toczyliśmy	bój	o	miano	
najlepiej	strącającego	obozowicza.
	 Obozowym	 sportem	 została	 siatkówka.	 Co-
dziennie	toczyły	się	zacięte	mecze	na	piaszczystym	bo-
isku	do	siatkówki	plażowej	w	centrum	naszego	ośrodka.	
Z	czasem	do	gry	przyłączyli	się	także	członkowie	kadry.	
Pojawił	 się	 pomysł	 rozegrania	 arcyciekawego	 meczu	
pomiędzy	 kadrą,	 a	 obozowiczami.	 Nasi	 opiekunowie	
przystąpili	do	spotkania	jako	drużyna	skazana	na	pożar-
cie.	Pojedynek	od	początku	był	jednak	bardzo	wyrów-
nany,	a	z	czasem	zespół	kadry	objął	prowadzenie.	Po	
dwóch	niezwykle	emocjonujących	setach	obfitujących	
w	piękne	akcje,	ale	też	sędziowskie	pomyłki,	opiekuno-
wie	sensacyjni	pokonali	drużynę	obozowiczów	2:0.
	 Jak	co	roku	wieczorne	społeczności	miały	swo-
je	hasło	przewodnie.	Każdego	wieczoru	nasi	mówcy	po-

ruszali	temat	władzy	występującej	w	różnych	aspektach	
naszego	życia.	Ks.	Marcin	Podżorski,	ks.	Bogusław	Se-
besta,	ks.	Łukasz	Stachelek	oraz	Andrzej	Kaczmarczyk	
mówili	o	władzy	przejawiającej	się	w	stosunkach	poli-
tycznych,	rodzinnych,	ekonomicznych,	jak	i	religijnych.	
	 Na	 zakończenie	 obozu	 odbyło	 się	 ognisko	 
z	pieczeniem	kiełbasek,	podczas	którego	podsumowy-
waliśmy	wyjazd	 i	 dziękowaliśmy	Panu	Bogu	 za	mile	
spędzone	dni	na	Mazurach.	
	 Wczesnym	 rankiem	 10	 sierpnia	 ruszyliśmy	 
w	 drogę	 powrotną.	 Podbudowani	 wartościowo	 spę-
dzonym	 czasem	 uznajemy	 ten	 obóz	 za	 bardzo	 udany,	
pełen	 nowych	 znajomości	 i	 wielu	 refleksji,	 a	 także	
niezapomnianych	 wrażeń	 i	 wspomnień.	 Dziękujemy	
wszystkim	 organizatorom	Fajnego	 obozu,	 opiekunom,	 
a	w	szczególności	głównym	orędownikom	tego	wyda-
rzenia:	koordynatorce	obozu	z	ramienia	CME	Katarzy-
nie	Wessner-Macurze	 oraz	 Diecezjalnemu	 Duszpaste-
rzowi	Młodzieży,	ks.	Marcinowi	Podżorskiemu.	

Joanna Brudny 
Krzysztof Londzin 
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	 Pewnego	razu	Gajus	siedział	w	ogrodzie	przed	
swoim	domem.	Twarz	jego	jaśniała	szczęściem	i	zado-
woleniem,	które	przejawiało	się	w	radosnym	uśmiechu.	
I	cóż	tak	uszczęśliwiało	Gajusa?	Z	otwartego	okna	do-
latywał	płacz	dzieciątka,	urodziło	się	ono	przed	chwilą.	
Był	to	chłopczyk,	którego	przyjścia	na	świat	od	dawna	
wraz	z	żoną	się	spodziewali.
	 I	tak	Gajus,	siedząc	w	ogrodzie	na	ławce,	snuł	
piękne	 plany	 na	 przyszłość.	 Nadamy	 mu	 imię	 Klau-

Uzdrowienie głuchoniemego
Opowiadanie dla dzieci

diusz,	a	będzie	kiedyś	kupcem;	odziedziczy	kiedyś	po	
mnie	sklep	z	towarami	sukiennymi.	Sklep	Gajusa	znaj-
dował	 się	w	 samym	centrum	miasta.	 „Uczynię	go	do-
brym	kupcem	–	myślał.	Zaniosę	go	także	do	świątyni,	
by	przedstawić	naszym	bogom.”	Rodzice	maleńkiego	
Klaudiusza	 byli	 poganami,	mieszkali	w	mieście,	 leżą-
cym	na	południowy	wschód	od	jeziora	Genezaret.	Na-
stają	dla	rodziców	szczęśliwe	dni.	
	 Mały	Klaudiusz	liczy	już	4	tygodnie	i	wygląda	
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na	chłopczyka	zdrowego,	jak	rydz.	Mamusia	jego	klęka	
przy	 łóżeczku	 i	 patrzy	 na	 swego	 synka.	 „Jak	 pięknie	
to	 będzie,	 gdy	 zacznie	mówić.	Będę	 z	 nim	wiele	 roz-
mawiała,	nauczę	go	także	grać	na	lutni.”	Żona	Gajusa	
nachyla	 się	 nad	 swym	 dzieckiem,	 które	 nagle	 przera-
żone	zaczyna	płakać.	-	Dlaczego	płaczesz	kochanie,	to	
przecież	jestem	ja,	twoja	mamusia!
	 Żona	 Gajusa	 szybko	 o	 tym	 zapomina,	 kiedy	
się	 jednak	to	powtórzyło,	zaczęła	się	zastanawiać	nad	
zachowaniem	 swego	 dziecka.	 Nawet	 wówczas,	 gdy	
wchodziła	i	głośno	otwierała	drzwi,	mały	Klaudiusz	ba-
wił	się,	nie	zwracając	na	nią	uwagi.	Kiedy	jednak	matka	
nachyla	się	nad	nim,	płacze	przerażony.	Wtedy	to	w	ser-
cu	matki	zrodziło	się	straszne	przypuszczenie:	-	„	Czyż-
by	Klaudiusz...	Nie!	O	tym	nie	wolno	nawet	pomyśleć!”
	 Gajus	 nie	 wiedział	 jeszcze	 o	 troskach	 swojej	
żony.	Matka	jednak	pragnie	przekonać	się	i	stwierdzić	
z	całą	pewnością,	czy	 jej	dziecko	 jest	zdrowe.	Bierze	
dzwoneczek	 i	 cicho	 wchodzi	 do	 pokoju.	 Klaudiusz	
bawi	 się	 paluszkami.	 Matka	 dzwoni	 dzwoneczkiem,	
lecz	dziecko	bawi	się	dalej.	Matka	dzwoni	jeszcze	gło-
śniej,	lecz	Klaudiusz	bawi	się	dalej	i	nie	zwraca	uwagi	
na	 dzwonek.	 Przerażona	matka	 zbliża	 się	 do	 samego	
łóżeczka	i	dzwoni	bardzo	głośno.	Chłopczyk	bawi	się	
spokojnie	dalej!	Matka	teraz	wie,	że	jej	przypuszczenie	
jest	słuszne:	Klaudiusz	jest	głuchy!
	 Wieczorem	żona	zwierza	się	mężowi	i	opowia-
da	o	swoim	odkryciu.	Kupiec	pociesza	ją,	mówiąc:	„Nie	
martw	się	tym.	Klaudiusz	ma	prawdopodobnie	zapcha-
ne	przewody	słuchowe.	To	 się	zdarza.	Lekarz	 szybko	
temu	zaradzi.”
	 Przychodzi	 lekarz.	Zagląda	małemu	do	uszek.	
Z	 napięciem	 patrzą	 rodzice	 w	 oblicze	 lekarza.	 Ten	
zbladł	i	twarz	mu	spoważniała.
	-	Jaki	jest	stan	dziecka?	-	pyta	zaniepokojony	ojciec.
	-	Bardzo	mi	przykro,	ale	muszę	stwierdzić,	iż	syn	wasz	
jest	głuchy	–	odparł	lekarz.
	-	Głuchy!	-	zawołała	z	rozpaczą	matka	dziecięcia.	-	Czy	
nie	ma	żadnej	nadziei	na	wyleczenie	naszego	synka?
	-	Niestety	nie	ma.
	 Gajus	zasmucony	usiadł	przed	domem.	Kwiat-
ki	 już	 przekwitły,	 ogród	 opustoszał.	 -	 Głuchy!	 Klau-
diusz	jest	głuchy!	-	powtarzał	znękany	ojciec.	Już	nie	
odziedziczy	 po	mnie	 mojego	 sklepu,	 a	 ponieważ	 nie	
słyszy,	nie	potrafi	także	mówić.	Będzie	musiał	zarabiać	
na	chleb	powszedni	jak	żebrak.
	 -	 Głuchoniemy	 –	 powtarzała	 nieszczęśliwa	
matka.	-	Klaudiusz	nie	powie	nigdy	„mamo”,	„ojcze”,	
nie	może	również	być	mowy	o	grze	na	lutni.	Klaudiusz	

nie	 będzie	 też	mógł	 pójść	 do	 szkoły,	 aby	 się	 uczyć.	 -	 
I	zapłakała	serdecznie.
	 Pomimo,	iż	lekarz	nie	pozostawił	matce	i	ojcu	
żadnej	 nadziei,	 rodzice	 nie	 tracili	 żadnej	 sposobności,	
aby	szukać	jeszcze	pomocy.	Udawali	się	do	kapłanów	
i	do	różnych	lekarzy.	Gajus	poświęcał	na	to	swój	mają-
tek,	lecz	nadaremnie.	Chłopiec	pozostał	głuchoniemy.
	 Klaudiusz	liczył	już	15	lat.	Pewnego	dnia	przy-
szedł	w	odwiedziny	wujek.	Przypatrując	się	głuchonie-
memu	 chłopcu	 rzekł:	 -	 Słyszałem	 już	wiele	 o	 cudow-
nym	lekarzu,	o	Jezusie	z	Nazaretu.	Jego	rodacy,	Żydzi,	
opowiadają	o	Nim	najcudowniejsze	rzeczy	–	uzdrawia	
chorych,	 ślepych	 i	 trędowatych.	 Jutro	właśnie	ma	On	
przechodzić	przez	nasze	miasto.	Może	zaprowadziliby-
ście	Klaudiusza	do	Jezusa?
	 Następnego	 dnia	 Jezus	 przechodził	 przez	 po-
gańskie	 miasteczko.	 Ciągnęło	 za	 Nim	mnóstwo	 ludu.	
Przy	bramie	miejskiej	czekają	rodzice	Klaudiusza.	Kie-
dy	widzą	Jezusa	podchodzą	do	Niego	i	mówią:	„Drogi	
Mistrzu!	Włóż	Swe	ręce	na	naszego	syna.	Jest	głucho-
niemy!”
	 Wokoło	cisną	się	tłumy,	spodziewając	się	cudu.	
Jezus	 jednak	 nie	 chce	 czynić	 cudu	 na	 pokaz.	 Bierze	
Klaudiusza	za	rękę	i	oddala	się	z	nim	od	zgromadzone-
go	tłumu.	Chłopiec	lęka	się.	Cóż	chce	uczynić	z	nim	ten	
obcy	człowiek?
	 Teraz	Jezus	zatrzymał	się	przed	głuchoniemym	
i	 wkłada	 palce	 swych	 rąk	 do	 jego	 uszu.	 Oczy	 chłop-
ca	 rozjaśniają	 się.	 -	Tak,	 tam	 jest	moje	 kalectwo.	 Po-
móż	mi!	-	chciałby	powiedzieć,	 lecz	tylko	w	myślach	
wypowiada	to	życzenie,	gdyż	nie	potrafi	mówić.	Jezus	
dotyka	się	 także	 języka	głuchoniemego	chłopca,	a	po-
tem	podnosi	oczy	w	górę	i	modli	się	wzdychając.	O,	jak	
strasznym	ciosem	jest	ta	choroba!	Jezus	pragnie	otwo-
rzyć	jego	uszy	i	usta.	-	Effata!	-	mówi,	t.zn.	„otwórz	się!”	
I	 cóż	 się	dzieje?	Nagle	dochodzą	 jakieś	 tony	do	uszu	
nieszczęśliwego	chłopca.	Słyszy	głosy,	głosy	nadbiega-
jących	 rodziców.	 I	naraz	Klaudiusz	wyjąkał	 ze	 łzami:	
„Dziękuję,	dziękuję.”
	 Nadbiegają	 ludzie.	 Jezus	 przykazuje	 im,	 aby	
nikomu	 o	 tym	 nie	 mówili.	 Oglądają	 uzdrowionego	
chłopca	i	słyszą,	jak	mówi	poprawnie.	I	oto	dzieje	się	
drugi	 cud.	 Poganie	 zaczynają	 wielbić	 Syna	 Bożego.	
Wujek	Klaudiusza	woła,	wskazując	na	Jezusa:	„Dobrze	
wszystko	 uczynił”,	 ojciec	 chłopca	 zaś	 dodaje:	 „Spra-
wia,	że	głusi	mówią!”	A	matka	ze	łzami	woła:	„I	niemi	
mówią”.	Tłum	podchwycił	te	słowa:	„Dobrze	wszystko	
uczynił,	bo	sprawia,	że	głusi	słyszą	i	niemi	mówią!”	

 Wielkie	 marzenie	 Kelvina	 spełniło	 się.	 Przez	
dłuższy	 czas	 Kelvin	 marzył	 o	 łódce	 motorowej	 zasi-
lanej	„parowym”	silnikiem	–	takiej,	która	pływa	sama,	 
a	 z	 turbiny	wydobywa	 się	 para.	 I	 nadszedł	 ten	 dzień.	

Motorowa łódź Kelvina
Przyjaciel dzieci

Tego	 ranka	 wujek	 przyniósł	 mu	 urodzinowy	 prezent.	
W	tym	czasie	niewielu	chłopców	miało	taką	zabawkę	–	
łódkę	z	silniczkiem.	Oczywiście	najpierw	wypróbował	
ją	w	wannie,	aby	upewnić	się,	czy	naprawdę	sama	pły-
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nie.	Kiedy	Kelvin	kilkakrotnie	puścił	ją	w	wannie	i	na-
cieszył	się	widokiem	pary	wydobywającej	się	z	turbinki,	
nie	mógł	sobie	odmówić,	aby	nie	wziąć	jej	nad	staw.
Wyruszył	wyposażony	w	 butelkę	 z	 paliwem,	 pudełko	
zapałek	i	swoją	cenną	zabawkę.	
	-	Pamiętaj	bądź	ostrożny	–	przypominała	mama.
	-	Oczywiście	–	odpowiedział	Kelvin.
	-	Nie	zapomnij	wrócić	przed	szóstą.
	-	Dobrze	mamusiu.	I	poszedł.
	 Ach,	 jak	było	fajnie!	Mała	 łódź	płynęła	przez	
staw,	 a	Kelvin	 boso	 biegał	wokół,	 aby	 spotkać	 ją	 po	
przeciwnej	 stronie.	Tak	mu	 się	 to	 podobało,	 że	wcho-
dził	do	wody,	by	znowu	puszczać	łódź	w	drogę	powrot-
ną,	a	sam	szybko	biegł	na	poprzednie	miejsce.	Był	zdzi-
wiony,	że	łódź	może	tak	długo	pływać	z	tak	niewielkim	
zapasem	paliwa,	 i	za	każdym	razem,	kiedy	powracała	
na	brzeg,	próbował	ją	wysłać	jeszcze	dalej.	Podczas	tej	
wspaniałej	zabawy,	czas	mijał	 szybko.	Kelvin	zapytał	
przechodnia,	która	godzina.
	-	Wpół	do	szóstej.
	-	Fiu!	-	zagwizdał.	-	Muszę	wracać!	Jeszcze	tylko	jeden	
raz	przez	staw!	
		 Ale	 jak	 to	 często	 bywa,	 „jeden	 więcej”	 zna-
czy	o	„jeden	za	dużo”,	i	nie	raz	kończy	się	tragicznie.	 
W	każdym	 razie	właśnie	 to	 	 przytrafiło	 się	 biednemu	
Kelvinowi.
	 Ostatni	raz	zdecydował	się	wysłać	łódź	najdalej.	
Jeżeli	osiągnie	wyznaczone	miejsce,	pomyślał,	to	znaj-
dzie	się	bardzo	blisko	ścieżki,	która	prowadzi	prosto	do	
domu.	Znowu	 ukazała	 się	 para	 i	 „parowiec”	 przemie-
rzał	staw,	a	Kelvin	obserwował	każdy	centymetr	 jego	
drogi.
-	Jest	już	w	połowie	drogi	–	szeptał	do	siebie.	Nagle	jego	
serce	jakby	przestało	bić	z	przerażenia.	Łódź	zatrzyma-
ła	się!	Tak,	był	pewny,	że	stanęła,	ponieważ	nie	posu-
wała	się,	chociaż	widział	wydostającą	się	parę.	Niestety	
„parowiec”	zatrzymał	się!	Kelvin	nie	potrafił	odgadnąć,	
co	się	stało.	Możliwe,	że	łódź	pływała	za	dużo	jak	na	
jedno	popołudnie,	a	może	potrzebuje	oleju,	mogła	też	
zaplątać	się	w	niewidocznych	z	daleka	roślinach.	Stał	
na	 brzegu	 nie	 odrywając	 od	 niej	 oczu,	 mając	 nadzie-
ję	wbrew	rozsądkowi,	że	ruszy,	ale	nie	ruszyła.	Jak	ją	
ściągnąć?	
	 Z	oddali	usłyszał	syrenę	fabryczną.	Za	pięć	mi-
nut	szósta	–	pomyślał	–	a	ja	powinienem	być	w	domu	 
o	 szóstej.	Biedny	Kelvin,	 co	ma	zrobić?	Chciałby	do-
trzymać	 obietnicy	 danej	mamie.	 Zawsze	 to	 robił,	 ale	
jeżeli	 odejdzie,	 ktoś	 z	 pewnością	 zabierze	 jego	 łódź,	
zanim	wróci!	W	rozpaczy	wszedł	do	wody,	tak	daleko	
na	ile	starczyło	mu	odwagi,	ale	zauważył,	że	parę	me-
trów	od	brzegu	robi	się	nagle	bardzo	głęboko.	Wrócił	
na	brzeg.	
	 Znowu	przyglądał	 się	małej	 łódce,	kołyszącej	
się	na	środku	stawu.	Co	powinien	zrobić?	-	zastanawiał	
się.	 Nie	 było	 nikogo	w	 pobliżu,	 kogo	mógłby	 prosić	
o	 pomoc.	 Kilka	 osób,	 które	 były	 tu	 tego	 popołudnia,	
wcześniej	 poszło	 do	 domu.	Wtem,	 nagła	 i	 niezwykła	

myśl	przyszła	mu	do	głowy.	Niektórym	z	was	może	się	
wydawać	śmieszne,	to	co	teraz	powiem.	Kelvin	zanucił	
melodię	pieśni,	którą	śpiewał	kilka	dni	temu	w	kościele.	
Jej	słowa	dźwięczały	mu	w	uszach:	„Ach,	jak	wspania-
łego	Przyjaciela	mamy	w	Jezusie.	Poniósł	On	wszyst-
kie	nasze	grzechy	i	smutki.	Co	za	przywilej	zanosić	Mu	
wszystko	w	modlitwie”...
	 Kelvin	pomyślał:	 zapewne	Jezus	nie	 jest	 zain-
teresowany	moim	małym	 stateczkiem.	Ale	 po	 chwili,	
bardzo	przygnębiony	powiedział	do	siebie:	-	Dlaczego	
nie,	a	może	pomoże	mi?	-	Tak	więc	nad	brzegiem	sta-
wu	Kelvin	prosił	Jezusa,	aby	zaopiekował	się	jego	małą	
łódką,	podczas	gdy	on	pobiegnie	do	domu,	aby	dotrzy-
mać	obietnicy	danej	mamie.	
	 Po	 raz	 ostatni	 spojrzał	 na	 swoją	 drogocenną	
łódkę,	 odwrócił	 się	 i	 pobiegł	 jak	 tylko	mógł	 najszyb-
ciej.	 Był	 trochę	 spóźniony,	 ale	 jego	mamusia	 nic	 nie	
powiedziała,	 ponieważ	 od	 razu	 zauważyła,	 że	 coś	 się	
stało.	Kiedy	dowiedziała	 się,	 że	zostawił	 swoją	 łódkę	
na	stawie,	aby	dotrzymać	danej	obietnicy,	była	z	niego	
naprawdę	dumna.	
	 -	 Po	 kolacji	 –	 powiedziała	 –	 pójdziemy	 tam	 razem	 
i	zobaczymy	co	da	się	zrobić.
	 Kolacja	 nie	 zajęła	 wiele	 czasu.	 Mogę	 zagwa-
rantować	ci,	że	już	o	wpół	do	ósmej	Kelvin	i	jego	mama	
z	 latarką	 i	 żyłką	wędkarską	 	 byli	w	 drodze	 nad	 staw.	
Gdy	przybyli	na	miejsce,	wschodził	blady	księżyc	rzu-
cając	swój	blask	na	spokojną	wodę.
Mama	i	Kelvin	usiłowali	dojrzeć	małą	łódź.
	-	Była	tam.
	-	Nic	nie	widzę!
	 -	 Ja	 też	 nie	 –	 powiedział	 Kelvin	 z	 odrobiną	 strachu	 
w	głosie.
	-	Kiedy	księżyc	wzniesie	się	trochę	wyżej...	-	zaczęła	
mama	z	pewną	zachętą.
	-	Łodzi	tutaj	nie	ma	–	przerwał	Kelvin	smutno.	-	Wiem	
dokładnie	gdzie	była.	Musiała	zatonąć,	albo	ktoś	prze-
chodził	tędy	i	jakoś	ją	wydostał.	
	 Obeszli	staw	dookoła,	z	nadzieją,	że	może	fale	
uniosły	łódź	do	brzegu,	ale	niestety,	nigdzie	jej	nie	zna-
leźli.
	-	Szkoda	–	westchnął	Kelvin.	-	Chodźmy	do	domu.
	 Zastanawiał	się,	czy	dobrze	zrobił,	prosząc	Je-
zusa	o	opiekę	nad	łódką.	Wtem	ciężkie	kroki	na	żwiro-
wej	alejce	za	nimi	przestraszyły	ich.
	-	Halo!	-	odezwał	się	niski	głos.	-	Co	robicie	tutaj	po	
ciemku?	-	to	był	dozorca	parku.
	-	Zostawiłem	tutaj	dziś	po	południu	łódkę	–	powiedział	
Kelvin	–	i	wróciliśmy	z	mamusią	po	nią.
	-	Czy	znaleźliście	ją?	-	tym	razem	życzliwiej	odezwał	
się	dozorca.
	-	Nie.
	-	Czy	nie	uważacie,	że	jest	za	ciemno	i	późno?	Chodź-
cie	lepiej	ze	mną.
	 Było	coś	dziwnego	w	jego	głosie,	co	wzbudziło	
u	Kelvina	nadzieję.	Wrócili	 i	 poszli	 za	 nim	brzegiem	
stawu.	 Wkrótce	 przybyli	 do	 starej	 przystani	 wioślar-
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skiej.	Dozorca	parku	zatrzymał	się,	wyciągnął	pęk	klu-
czy	i	otworzył	drzwi.
	-	Podejdźcie	tutaj	z	latarką.
	 Mama	 skierowała	 światło	 latarki	 na	 miejsce,	
gdzie	stała	drogocenna	łódź	Kelvina!
	-	Jest,	jest!	-	krzyknął	Kelvin	–	Jak	ją	pan	znalazł?
	-	Mniejsza	o	to.	Mam	starą	łódź	i	dwoje	oczu.
	-	Bardzo,	bardzo	dziękuję	–	powtarzał	Kelvin,	gdy	ra-

zem	z	mamą	żegnali	dozorcę.
	 Szybko	poszli	do	domu.	Kelvin	 ściskał	 swoją	
łódź,	 jakby	istniało	 jakieś	niebezpieczeństwo	i	groźba	
ponownego	zgubienia.
	 W	 drodze	 powrotnej	 wyszeptał:	 „Dziękuję	
Przyjacielu,	który	nigdy	nie	zapominasz	i	wysłuchałeś	
nawet	prośby	chłopca,	który	modlił	się	o	swoją	łódkę.”
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Informacje, ogłoszenia
Polskie Towarzystwo Ewangelickie

Nasz pla
n  

na wrzesień

2019 roku

Zastrzegamy możliwość zmian w programie.
Szczegóły o naszych imprezach podajemy w osobnych ogłoszeniach.

Bliższe informacje pod nr tel. 338 52 37 55 
Spotkania Klubu PTEw. odbywają sięw sali parafialnej przy pl. Kościelnym 6  

Wieczory z Biblia,

05.09: godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Mikołaj Rej (450 – lecie śmierci)

12 – 14.09.:	Wycieczka do Kotliny Kłodzkiej  
 
19.09.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Stanisław Hadyna (100 – lecie urodzin)

26.09.: godz.: 15.00: Klub PTEw.
 Prelekcja: Julian Tuwim (100 – lecie urodzin) 

środa, 4 września – O jaką mądrość chodzi? 
– wykład biblijny Marka Cieślara

środa 11 września – W drodze za Jezusem – naśladowanie Chrystusa w na-
uczaniu Dietricha Bonhoeffera 

- wykład diakon Aleksandry Błahut-Kowalczyk 

środa 18 września –  Obraz zboru w Listach do Tymoteusza – cz. 7
– wykład biblijny misjonarza MED John’a Abramovich’a

środa 25 września –  Czy umiesz okazać wiarę i cierpliwość w
doświadczeniach?

 - wykład Ilony Hajewskiej z cyklu Praktyczne życie chrześcijanina

Zapraszamy do sali parafialnej naprzeciwko kancelarii, 
w środy, zawsze o godz. 17.00. 
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Serdecznie zapraszamy 
na:

38 Pamiątkę Poświęcenia Kościoła 

św. Trójcy w Bażanowicach

8 września br.

8:30 Poranek pieśni religijnej

10:00 nabożeństwo w kościele oraz 

na placu obok kościoła

po nabożeństwie zapraszamy 

na I piknik parafialny 

Czekać na was będą:
– placki z blachy;

– dymfoki;

– kiełbasa z grilla;

– gorące zupy;

oraz 

– coś słodkiego

Bądźcie razem z nami 
w tym dniu, do zobaczenia!
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Wynajmę 

małe mieszkanie 

składające 

się: z dwóch pokoi, 

kuchni i łazienki, 

osoby 

zainteresowane 

są proszone 

o kontakt 

telefoniczny 

pod numerem: 

793 877 683
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Biblioteka Parafialna 
czynna po każdym niedzielnym nabożeństwie. 

 Biblioteka Parafialna pragnie zaspoka-

jać potrzeby czytelników przez kupno książek  

„na życzenie” wg zgłaszanych propozycji  

- do rozpatrzenia. 

 Zgłoszenia przyjmowane będą w czasie 

dyżurów - tzn. po każdym nabożeństwie  

niedzielnym lub wkancelarii parafialnej. 

 Zachęcam i zapraszam. 

W imieniu wszystkich cieszyń-
skich bibliotekarek: 

Zofia Wojtas

Muzeum Protestantyzmu

Biblioteka i Archiwum im. B.R. Tschammera

Zwiedzanie po uprzednim uzgodnieniu terminu w Kancelarii Parafialnej 

lub kontakt poniżej. Czytelnia czynna w każdy poniedziałek i środę

w godz. 15.30 – 19.00 (pl. Kościelny 6, II piętro)

Kontakt: tel. 502 495 835,

e-mail: muzeumprotestantyzmu@gmail.com

www.muzeum.cieszyn.org.pl
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Śluby:                                           
 Kto znalazł żonę, znalazł coś dobrego i zyskał upodobanie  
u Pana.

Prz 18,22

Pogrzeby:  Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Mt 5,4

Zapisane w księgach parafialnych

 Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, 
przyoblekliście się w Chrystusa.

Ga 3,27
Chrzty:                                           

02.06.2019
02.06.2019
16.06.2019
16.06.2019
16.06.2019
16.06.2019
23.06.2019

Bartosz	Jerzy	Dadok
Kajetan	Jerzy	Łabaj
Maya	Marianna	Riley
Milena	Skórzewska
Oskar	Piotr	Siwakowski
Martyna	Marzena	Macura
Igor	Aleksander	Kvachynskyi

Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Bażanowice
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn

01.06.2019

15.06.2019

21.06.2019

22.06.2019

29.06.2019

29.06.2019

Marcin	Andrzej	Kaleta
Marcela	Angelika	Szturc
Mikołaj	Dominik	Gimza
Dominika	Krystyna	Grudzień
Jakub	Maciążek
Ewelina	Anna	Broda
Maciej	Kazimierz	Księżyc
Paulina	Cielepa
Wojciech	Traczyński
Kinga	Magdalena	Adamik
Marcin	Michał	Wróbel
Aneta	Halina	Haczko

Cieszyn

Cieszyn

Cieszyn

Cieszyn

Cieszyn

Cieszyn

06.06.2019
06.06.2019
06.06.2019
06.06.2019
07.06.2019
07.06.2019
10.06.2019
10.06.2019
10.06.2019
12.06.2019
13.06.2019
17.06.2019
21.06.2019
26.06.2019
29.06.2019
29.06.2019

śp.	Zbigniew	Husarek
śp.	Ferdynand	Martynek
śp.	Aleksandra	Ewa	Glajcar
śp.	Jan	Wiencek
śp.	Aniela	Czyż	zd.	Cieślar
śp.	Andrzej	Robert	Sikora
śp.	Jan	Kłoda
śp.	Jerzy	Jan	Jasiczek
śp.	Amalia	Kowala	zd.	Gabryś
śp.	Stanisław	Józef	Cieślar
śp.	Marta	Nowicka	zd.	Kajzar
śp.	Irena	Makowska	zd.	Kluz
śp.	Adam	Jan	Górniak
śp.	Maria	Magdalena	Pelar	zd.	Jeleńska
śp.	Karol	Jan	Šimeček	
śp.	Włodzimierz	Janusz	Sikora

lat	73
lat	92
lat	50
lat	67
lat	87
lat	46
lat	90
lat	75
lat	90
lat	85
lat	84
lat	82
lat	66
lat	73
lat	81
lat	91

Cieszyn
Krasna
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Puńców
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Puńców
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
Cieszyn
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Cieszyn Wyż.	Chór	Kam. piątek godz.	19.00
Cieszyn
Cieszyn

Chór	Kościelny
Chór	męski

środa
środa

godz.	18.00
godz.	17.00

Cieszyn Chór	Misyjny środa godz.	15.30
Cieszyn Chór	Hosanna sobota godz.	10.00
Bażanowica Chór	mieszany czwartek godz.	18.00	
Hażlach Chór	mieszany czwartek godz.	18.00
Hażlach E.G.	„Gloria” sobota godz.	9.00
Hażlach Chór	młodzieżowy sobota (raz w miesiącu) godz.	16.00

Próby chórów w parafii cieszyńskiej

Cieszyn piątek godz.	17.00
Bażanowice piątek godz.	17.00
Gumna piątek godz.	19.00
Marklowice piątek godz.	18.30
Ogrodzona piątek godz.	18.30

Spotkania młodzieży na terenie parafii:
Godziny Biblijne:

w Zamarskach
godz. 18.00

> 1 i 3 poniedziałek 
miesiąca

Biblijne spotkania dla kobiet:

Cieszyn I poniedziałek miesiąca Koło Odw. godz.	16.00
Cieszyn II czwarte miesiąca godz.	17.00
Zamarski I poniedziałek miesiąca godz.	16.00
Gumna ostatni poniedziałek miesiąca godz.		17.00	
Marklowice I piątek miesiąca godz.	16.00	
Ogrodzona II wtorek miesiąca godz.	17.00
Bażanowice co 2 tygodnie godz.	16.00
Brzezówka III poniedziałek miesiąca godz.	15.00	(w	Domu	Wiejskim)
Hażlach III czwartek miesiąca godz.	16.00

ZAPROSZENIE
 CHÓR MISYJNY ZAPRASZA CHĘTNYCH DO UDZIAŁU W WY-
CIECZCE DO  BIAŁEJ SALMOPOL (UDZIAŁ W NABOŻEŃSTWIE) I DO WISŁY 
MALINKI OBIAD I WIZYTA U KS. LESZKA CZYŻA (BUDOWA CENTRUM PARAFIALNEGO) 

WYJAZD O GODZ. 9.30 Z PLACU KOŚCIELNEGO  29 WRZEŚNIA BR. KOSZT 
OKOŁO 20 ZŁ ZAPRASZAMY. Z NAMI WARTO POJECHAĆ. BĘDZIE MIŁO  
I POŻYTECZNIE! ZGŁOSZENIA DO KANCELARII PARAFIAL: nr 33 857 96 69 
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Kancelaria Parafialna w Cieszynie czynna jest:
- poniedzia³ek, œroda, pi¹tek - 8.00 do 15.00

- wtorek, czwartek - 10.00 do 17.00

Numer telefonu oraz faxu: 33-857 96 69
Nr konta bankowego: 78 8113 0007 2001 0074 4353 0001

      Bank Spółdzielczy o/cieSzyn

peacieszyn@poczta.onet.pl sekretariat@cieszyn.org.pl

 Osoby zainteresowane Informatorem Parafialnym, które  
z ró¿nych powodów nie potrafi¹ odebraæ go osobiœcie, proszone 
s¹ o zg³oszenie tego faktu do Kancelarii Parafialnej. Informator 
zostanie dostarczony pod wskazany adres.

	 Redakcja	 nie	 ponosi	 odpowiedzialnoœci	 za	 treœæ	 og³oszeñ.	 Nie	
zwracamy	 nie	 zamówionych	 materia³ów.	 Zastrzegamy	 sobie	 prawo	
opracowywania	i	skracania	tekstów.	Wszystkie	materiay	prosimy	przesy³aæ	
do	17	dnia	ka¿dego	miesi¹ca.	Artyku³y	przes³ane	po	terminie	nie	uka¿¹	siê	 
w	Wieœciach.	

Projekt okładki: A. Macura              
Korekta:            ks. Jan Sztwiertnia
                         Urszula Szmidt 

 Wszystkie zamieszczone w Informatorze Parafialnym teksty biblij-
ne (o ile nie zaznaczono inaczej) pochodzą z Biblii Warszawskiej -  nowy 
przekład z języków oryginalnych, hebrajskiego i greckiego, dokonany przez 
Komisję Przekładu Pisma Świętego Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzy-
stwa Biblijnego, I wydanie w 1975 r.

W sprawach nagłych 
podajemy numery telefonów 

księży:
ks. Marcin 
Brzóska:
506	145	882
marcin.brzoska
@luteranie.pl

ks. Tomasz 
Chudecki: 
33	851	43	97
502	161	085
tomasz.chudecki
@luteranie.pl

ks. Jan 
Sztwiertnia: 
692	132	469
jan.sztwiertnia
@luteranie.pl

ks. Łukasz  
Gaś
33	852	75	64
608	299	833
lukasz.gas
@luteranie.pl

Informator Parafialny Parafii 
Ewangelicko - Augsburskiej w Cieszynie

Druk: Ośrodek Wydawniczy „Augustana” 
Sp.	z	o.o				pl. ks. M. Lutra, Bielsko-Biała

Redakcja i skład komputerowy: Andrzej Macura

	 Parafia	 Ewangelicko-Augsburska	w	Cieszynie	 informuje,	 że	posiada	
jedno	wolne	pomieszczenia	z	przeznaczeniem	na	biura	 lub	 inną	działalność	
gospodarczą.	 Pomieszczenie	 zlokalizowane	 jest	 przy	 Placu	 Wolności	 3	 
(w	budynku	dawnej	Policji).
Bliższych	informacji	udziela	administrator	nieruchomości	parafialnych.

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie
Plac	Kościelny	6
43-400	Cieszyn
tel.	33	857	96	69

tel.	kom.	501	290	486

http://www.parafia.cieszyn.org.pl/
Tutaj znajdziesz wszystkie pozostałe informacje:

ks. Marcin 
Podżorski
33	856	96	94
506	505	062
marc in .podzor-
ski@luteranie.pl

kontakt 
telefoniczny:
609 169 305
33 85 226 76

Kapelan Szpitalny 
ks. Jan Kozieł 

Kontakt:

Tel: 663-479-887
e-mail:  bmacura@vp.pl
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